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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0254 Elementos amovibles 62020/2021 254212

MP0254_13 Unións amovibles 62020/2021 120100

MP0254_23 Elementos mecánicos 62020/2021 7462

MP0254_33 Elementos eléctricos 62020/2021 6050

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

Profesorado asignado ao módulo RUBÉN GARCÍA ARES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Competencia xeral.

A competencia xeral deste título consiste na realización das operación de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na

área de carrozaría, bastidor, cabina e equipamentos ou apeiros, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as

especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

Competencias profesionais, persoais e sociais.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan deseguido:

a) Identificar os procesos de reparación interpretando información técnica inclu-ída en manuais e catálogos segundo o bo facer profesional.

b) Buscar e diagnosticar deformacións nas estruturas dos vehículos, seguindo os procedementos establecidos e o bo facer profesional.

c) Substituír e axustar elementos que forman parte da carrozaría do vehículo, montados mediante unións desmontables.

d) Reparar elementos metálicos e sintéticos da carrozaría empregando as técnicas e os procedementos establecidos.

e) Substituír e axustar elementos ou partes de elementos da carrozaría mediante unións fixas aplicando as técnicas apropiadas.

f) Preparar, protexer e embelecer superficies do vehículo aplicando procedementos definidos.

g) Reparar deformacións de elementos fixos estruturais da carrozaría manexando os equipamentos requiridos e aplicando as técnicas adecuadas.

h) Verificar os resultados das intervencións mediante a comparación cos estándar de calidade establecidos en fábrica.

i) Realizar o mantemento de primeiro nivel na maquinaria e nos equipamentos,de acordo coa ficha de mantemento e coa periodicidade establecida.

j) Aplicar os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais de acordo co establecido na normativa.

k) Cumprir os obxectivos da empresa colaborando co equipo de traballo e actuando baixo os principios de responsabilidade e tolerancia.

l) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos dentro do ámbito da súa competencia.

m) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

n) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións de traballo, conforme o previsto na lexislación.

o) Xestionar a súa carreira, analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

p)Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación de produción e comercialización.

q) Participar na vida económica, social e cultural con actitude crítica e responsabilidade.

O perfil profesional deste título, dentro do sector produtivo, sinala unha evolución cara á utilización de novos materiais (novas aliaxes, materiais

compostos, etc.) e elementos que constituirán as carrozarías, cunha redución de peso, o que redundará nun consumo máis racional dos vehículos

e unha menor contaminación, novos métodos de unión e ensamblaxe de componentes.

A aplicación de novas normas na seguridade activa e pasiva dos vehículos ha dar lugar a un aumento nos niveis de calidade esixidos no

mantemento do vehículo.

As estruturas empresariais modernizaranse, producíndose un incremento considerable dos investimentos destinados á adquisición de bens de

equipamento, cunha importante renovación e implantación de maquinaria. Desenvolveranse plans de seguridade nos talleres coa aplicación da

normativa de seguridade, prevención e protección ambiental, así como a súa adaptación ao tratamento e á xestión de residuos e axentes

contaminantes, e unha maior esixencia na súa aplicación e no seu cumprimento.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0254_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0254_23

Resultados de
aprendizaxe

MP025
4_33

Result
ados

RA1 RA2 RA1 RA2 RA1

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 64 27 X X

2 INTRODUCCION ELEMENTOS
AMOVIBLES,TIPOS DE
CARROCERIAS E UNIONS
UTILIZADAS ORGANIZACIÓN
DO TALLER DE CARROCERIA

introducción o mundo do automobil, explicando a historia do
automobil dende a fabricación do primeiro vehículo, facendo
un resumen dos vehículos mais relevantes o longo dun
seculo, explicación dos distintos tipos de plataformas e
estructuras así como os elementos principais

8 2 X

3 ELEMENTOS
APARAFUSADOS

Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos
aparafusados.

16 6 X

4 ELEMENTOS GRAMPADOS Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de elementos
grampados.

9 4 X

5 ELEMENTOS REMACHADOS Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de elementos
remachados.

8 4 X

6 ELEMENTOS PEGADOS E
ADHESIVOS

Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de elementos
pegados.

7 3 X

7 LUAS Desmontar e montar lúas no vehículo. 8 4 X

8 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 40 10 X X

9 ELEMENTOS MECÁNICOS
SUSPENSIÓN

Elementos de suspensión 12 3 X

10 ELEMENTOS DE DIRECCIÓN Elementos de dirección 11 3 X

11 SISTEMA DE
REFRIXERACIÓN

Sistema de refrixeración 4 3 X

12 SISTEMAS DE ADMISIÓN E
ALIMENTACIÓN

Sistemas de admisión e alimentación 4 3 X

13 SISTEMA DE ESCAPE sistema de escapa 3 3 X

14 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 32 8 X

15 MAGNITUDES ELECTRICAS Magnitudes eléctricas básicas, lei de Ohm.Magnitudes
eléctricas básicas, lei de Ohm. ,Manexo do multímetro.

6 3 X

16 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN E
MANIOBRA

Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos do
sistema de iluminación e manobra.

9 5 X

17 SISTEMA DE PECHAMENTO Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos do
sistema de pechamento

7 5 X

18 SISTEMA DE ELEVACIÓN Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos do
sistema de

6 4 X

Total: 254

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 64

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos amovibles aparafusados, grampados e remachado 24,011.1 Montar elementos amovibles aparafusados, e aplicando as técnicas e os
procedementos requiridos.

1.2 Desmontar e montar elementos aparafusados Identificar os tipos de
parafusos existentes e caracteristicas de cada un.

1.3 Monta elementos amovibles , grampados , aplicando as técnicas e os
procedementos requiridos.

1.4 Aprender a desmontar e montar elementos grampados.

1.5 Identifica os tipos de Grampas existentes e caracteristicas de cada un
deles

1.6 Identificar os tipos de elementos remachados que hai

1.7 Saber operar destramente cos sistemas remachados Saber unir pezas
mediante remaches

1.8  Respetar normas de prevención de riscos e protección ambiental.

Elementos amovibles pegados. 22,022.1  Coñecer os produtos utilizados.

2.2 Clasificar os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos
materiais que haxa que unir.

2.3 Desmontar elementos pegados de acordo coa secuencia establecida de
operacións.

2.4 Preparar as zonas de unión dos elementos pegados.

2.5 Realizar mesturas de produtos para a unión de elementos pegados,
cumprindo especificacións de fábrica.

2.6  Aplicar os produtos para a unión dos elementos pegados cumprindo as
especificacións de fábrica.

2.7 Realizar o pegado dos elementos e conseguir a calidade requirida.

2.8  Respetar normas de prevención de riscos e protección ambiental.
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Cristais pegados e calzados. 18,033.1 Coñecer os sistemas de fixación de cristais pegados e calzados

3.2 Utilizar útiles e materiais e coñecer técnicas e procedementos de
substitución de cristais pegados e calzados.

3.3 Substituir cristais pegados e calzados aplicando os procedementos
establecidos.

3.4 Comprobouse a operatividade final dos cristais montados

3.5 Realizar todas as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

64TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

LC.1 - Lista  de Cotexo•

S 10 CA1.4 Colocouse correctamente o elemento substitutivo que cumpra montar, para a súa
posterior fixación mediante elementos aparafusados ou remachados.

OU.1 - Lista  de Cotexo•

S 2 CA1.5 Utilizáronse os freos necesarios nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que haxa que montar.

OU.2 - Lista  de Cotexo•

S 2 CA1.6 Aplicáronse os pares de aperto requiridos nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que cumpra montar.

OU.3 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA1.7 Desmontáronse e montáronse gornecementos e accesorios grampados, separando
as grampas de unión coas ferramentas necesarias.

OU.4 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA1.8 Puxéronse remaches tendo en conta as cotas e as tolerancias da tradeadura
executada.

OU.5 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.6 - Lista  de Cotexo•

S 10  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.7 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.1 Clasificáronse os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos
materiais que haxa que unir.

OU.8 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.2 Desmontáronse elementos pegados de acordo coa secuencia establecida de
operacións.

OU.9 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.3 Preparáronse correctamente as zonas de unión dos elementos pegados. OU.10 - Lista  de Cotexo•

S 5 CA2.4 Realizáronse as mesturas de produtos para a unión de elementos pegados,
cumprindo as especificacións de fábrica.

OU.11 - Lista  de Cotexo•

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

OU.12 - Lista  de Cotexo•

S 5 CA2.6 Realizouse o pegado dos elementos e conseguiuse a calidade requirida. OU.13 - Lista  de Cotexo•

S 5 CA2.7 Substituíronse cristais pegados e calzados aplicando os procedementos
establecidos.

OU.14 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.8 Realizáronse todas as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.15 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.16 - Lista  de Cotexo•

N 5  CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as
operacións realizadas.

OU.17 - Lista  de Cotexo•
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100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Proceso de desmontaxe e montaxe.

 Procedementos de unión de elementos accesorios e gornecementos.

 Unións aparafusadas: desmontaxe e montaxe de compoñentes aparafusados. Procedementos de freada de elementos roscados.

 Unións grampadas e remachadas.

 Riscos: normas de prevención.

 Especificacións técnicas.

 Proceso de desmontaxe e montaxe de elementos amovibles pegados.

 Preparación da zona de unión.

 Produtos utilizados.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Cristais Sistemas de fixación. Útiles e materiais que cumpra utilizar.  Técnicas e procedementos de substitución.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Elementos amovibles
aparafusados, grampados e
remachado - Proceso de
desmontaxe e montaxe de
elementos amovibles
aparafusados, grampados e
remachados.

Visitas periódicas á
Empresa

• Desmontar e montar
gornecementos e
accesorios grampados,
separando as grampas
de unión coas
ferramentas
necesarias.

•

Desmontar e montar
accesorios
aparafusados, usando
os freos necesario

•

Desmontar e montar
gornecementos e
accesorios
remachados, sen facer
dano aos elementos
unidos

•

Aprende a desmontar e
montar gornecementos
e accesorios
grampados, e
elementos amovibles
aparafusados e
remachados

• Grampas de unión e
ferramentas
necesarias.

•

Elementos amovibles
aparfusados

•

Elementos amovibles
remachados

•

LC.1 - Lista  de Cotexo•

OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.2 - Lista  de Cotexo•

OU.3 - Lista  de Cotexo•

OU.4 - Lista  de Cotexo•

OU.5 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

22,0Elementos amovibles
pegados. - Proceso de
desmontaxe e montaxe de
elementos amovibles
pegados.

Visitas periódicas á
Empresa

•

Desmontar e montar
accesorios pegados,
usando os produtos
axeitados

•

Aprende a desmontar e
montar gornecementos
e accesorios
PEGADOS

• Elementos amovibles
PEGADOS, adhesivos

• OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

OU.11 - Lista  de Cotexo•

OU.12 - Lista  de Cotexo•

OU.13 - Lista  de Cotexo•

OU.14 - Lista  de Cotexo•

OU.15 - Lista  de Cotexo•

OU.16 - Lista  de Cotexo•

OU.17 - Lista  de Cotexo•

18,0Cristais pegados e
calzados. - Procesos
desmontaxe/Montaxe
cristais pegados e calzados

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montar
lunas pegadas e
calzadas usando os
produtos axeitados e os
útiles precisos

• Aprende a desmontar e
montar lunas pegadas
e calzadas usando os
produtos axeitados e os
útiles precisos

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.17 - Lista  de Cotexo•

64,0TOTAL

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 INTRODUCCION ELEMENTOS AMOVIBLES,TIPOS DE CARROCERIAS E UNIONS UTILIZADAS ORGANIZACIÓN DO TALLER
DE CARROCERIA

8

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

introduccion e historia do automobil 2,011.1 acadar os coñecementos básicos do automobil así como saber a
evolución dos sistemas constructivos da carroceria

tipos de carrocerias e partes que a compoñen 3,022.1 identificar as partes da carroceria, nome dos elementos amovibles e
zonas de deformación así como a celula de seguridade

organización do taller de carroceria 3,033.1 identificar as necesidades do taller de carroceria

8TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 100 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos que compoñen unha carrozaría.

 Especificacións técnicas.

 Riscos: normas de prevención.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0introduccion e historia do
automobil - Introducción o
automobil, indicando a
fabricación dos distintos
tipos de vehículos e a
evolución que tiveron asi
como a relevancia dos
principais modelos que
foron aparecendo o largo
dos últimos 100 anos de
historia

explicación teorica da
historia do automobil
dende os inicios

• traballo escrito sobre a
evolución do automobil
e as partes que o
compoñen asi como os
tipos de estructuras

• coñecemento dos
distintos vehículos e as
partes que o compoñen
coa evolución o largo
da historia

• teoria na aula, internet,
libro de apoio. TEMA 1

• PE.1 - proba escrita•

3,0tipos de carrocerias e
partes que a compoñen -
saber os distintos tipos de
carrocerias nos que se
traballa

clase teorica e practica
sobre as partes que
compoñen o vehículo,
zonas de deformación
programada e celula de
seguridade.

• traballo escrito sobre
tipos de carrocerias e
partes que a compoñen

• acadar os
coñecementos básicos
sobre as partes
estructurais que
compoñen un vehiculo

• internet, teoria e aula-
taller

• PE.1 - proba escrita•

3,0organización do taller de
carroceria - identificar as
ferramentas, maquinaria e
medidas de segurid.0ade
do taller

explicación das
distintas partes do taller
de carroceria,
ferramenta, maquinas,
medidas de seguridade

• traballo escrito sobre a
organización de taller e
melloras

• acadar os
coñecementos para
identificar as medidas
de seguridade e as
ferramentas do taller de
carroceria

• aula taller e libro de
apoio

• PE.1 - proba escrita•

8,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 ELEMENTOS APARAFUSADOS 16

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e
remachados, aplicando as técnicas e os procedementos
requiridos.

16,011.1 identificar os tipos de parafusos existentes e caracteristicas de cada un
deles

16TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

S 15 CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos. PE.2 - proba escrita•

S 20 CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir. PE.3 - proba escrita•

S 10 CA1.5 Utilizáronse os freos necesarios nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que haxa que montar.

OU.1 - proba práctica•

S 15 CA1.6 Aplicáronse os pares de aperto requiridos nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que cumpra montar.

OU.2 - proba práctica•

S 15 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.3 - proba práctica•

S 15  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.4 - proba práctica•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Especificacións técnicas.

 Unións aparafusadas: desmontaxe e montaxe de compoñentes aparafusados. Procedementos de freada de elementos roscados.

 Unións grampadas e remachadas.

 Riscos: normas de prevención.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

16,0Monta elementos amovibles
aparafusados, grampados e
remachados, aplicando as
técnicas e os
procedementos requiridos. -
aprender a desmontar e
montar elementos
aparafusados

explicar distintos tipos
de parafusos e utilidade
de cada un deles

• identificar os distintos
tipos de parafusos

• identificación por parte
do alumno dos distintos
tipos de parafusos

• web, presentación,
parafusos e maquetas

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

OU.4 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

PE.3 - proba escrita•

16,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 ELEMENTOS GRAMPADOS 9

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar os elementos grampados e identificar os tipos que
hai

9,011.1 desempeñar o traballo de identificar tipos de grapas e saber operar con
elas

9TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 14 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

S 14 CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos. PE.2 - proba escrita•

N 14 CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir. PE.3 - proba escrita•

S 25 CA1.7 Desmontáronse e montáronse gornecementos e accesorios grampados, separando
as grampas de unión coas ferramentas necesarias.

TO.1 - proba práctica•

S 18 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.1 - proba práctica•

S 15  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.2 - proba práctica•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Especificacións técnicas.

 Procedementos de unión de elementos accesorios e gornecementos.

 Unións grampadas e remachadas.

 Riscos: normas de prevención.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0identificar os elementos
grampados e identificar os
tipos que hai - saber
identificar elelemtos
grampados e operar con
eles

tipos de elementos
grampados e sistemas
de anclaxe

• desmontar identificar e
montar paneles
grampados

• aprender e desmontar e
identificar guarnecidos
con elementos
grmapados

• maqueta, e vehículos
externos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

PE.3 - proba escrita•

TO.1 - proba práctica•

9,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 ELEMENTOS REMACHADOS 8

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar os tipos de elementos remachados que hai 8,011.1 saber unir pezas mediante remaches

8TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 20 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos. PE.2 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir. OU.1 - proba práctica•

N 20 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.2 - proba práctica•

S 20  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.3 - proba práctica•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Especificacións técnicas.

 Riscos: normas de prevención.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0identificar os tipos de
elementos remachados que
hai - saber operar
destramente cos sistemas
remachados

explicación dos tipos de
remaches e utilidade
dos sistemas de unión

• identificar os tipos de
remaches e saber
operar con eles

• aprendizaxe da
operación de
remachado

• maquetas e unións
metálicas

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

8,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 ELEMENTOS PEGADOS E ADHESIVOS 7

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

unir elementos peagados e saber os tipos de adhesivos a
utilizar

7,011.1 saber traballar cos distintos adhesivos utilizados en automoción

7TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 25 CA2.1 Clasificáronse os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos
materiais que haxa que unir.

PE.1 - proba escrita•

S 35 CA2.6 Realizouse o pegado dos elementos e conseguiuse a calidade requirida. OU.1 - proba práctica•

S 40  CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as
operacións realizadas.

OU.2 - proba práctica•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Unións pegadas.

 Especificacións técnicas.

 Proceso de desmontaxe e montaxe de elementos amovibles pegados.

 Preparación da zona de unión.

 Produtos utilizados.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Cristais Sistemas de fixación. Útiles e materiais que cumpra utilizar.  Técnicas e procedementos de substitución.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0unir elementos peagados e
saber os tipos de adhesivos
a utilizar - operar con
adhesivos e identificar os
tipos que hai

tipos de adhesivos e
utilidade de cada un
deldes

• realizar unións con
adhesivos e verificar a
calidade de cada un
deles

• identificar adhesivos e
verificar unións selladas

• lunas, guarnecidos,
maquetas e vehículos
externos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

7,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 LUAS 8

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

elementos amovibles sellados 8,011.1 saber que metodo de unión utilizar en cada caso preciso para as luas

8TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 40 CA2.7 Substituíronse cristais pegados e calzados aplicando os procedementos
establecidos.

TO.1 - traballo aula práctica•

N 15 CA2.8 Realizáronse todas as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

LC.1 - Lista  de Cotexo•

S 45  CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as
operacións realizadas.

TO.2 - traballo aula práctica•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Unións pegadas.

 Especificacións técnicas.

 Proceso de desmontaxe e montaxe de elementos amovibles pegados.

 Preparación da zona de unión.

 Produtos utilizados.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Cristais Sistemas de fixación. Útiles e materiais que cumpra utilizar.  Técnicas e procedementos de substitución.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0elementos amovibles
sellados  - identificar os
tipos de unións selladas de
luas

clase teorica dos
sistemas de unión
sellados e remachados

• traballo práctico de
sistemas de unión

• acadar a destreza para
poder operar sobre as
unións de forma
correcta

• aula-taller, internet,
maquetas e vehículos
externos

• LC.1 - Lista  de Cotexo•

TO.1 - traballo aula
práctica

•

TO.2 - traballo aula
práctica

•

8,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Formación en empresa. 40

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a montaxe. NO

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección,
para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a
montaxe.

20,011.1 Desmontar, montar e substituir elementos simples dos sistemas de
suspensión e dirección afectados polas deformacións sufridas na carrozaría.

1.2  Utilizar os freos adecuados a cada tipo de unión, nos traballos
realizados.

1.3 Aplicar os pares de aperto establecidos.

1.4 Realizar as regulacións estipuladas.

1.5 Comprobar a ausencia de folguras, ruídos e vibracións.

1.6  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

Elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape,

20,022.1 Desmontar, montar e substituir elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

2.2  Repoñer o líquido refrixerante e purgar o circuíto.

2.3 Verificar a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración.

2.4 Comprobar a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración.

2.5 Efectuar os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de
aire e vibracións no conxunto de escape e admisión.

2.6  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

40TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria. OU.1 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.2 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.3 - Lista  de Cotexo•

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

OU.4 - Lista  de Cotexo•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.7 Utilizáronse os freos adecuados a cada tipo de unión, nos traballos realizados. OU.5 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.8 Aplicáronse os pares de aperto establecidos. OU.6 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.9 Realizáronse as regulacións estipuladas. OU.7 - Lista  de Cotexo•

S 6  CA1.10 Comprobouse a ausencia de folguras, ruídos e vibracións. OU.8 - Lista  de Cotexo•

N 2  CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.9 - Lista  de Cotexo•

S 8  CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.10 - Lista  de Cotexo•

S 8  CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.11 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. OU.12 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.13 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.14 - Lista  de Cotexo•

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

OU.15 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.6 Repúxose o líquido refrixerante e purgouse o circuíto. OU.16 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA2.7 Verificouse a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración. OU.17 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA2.8 Comprobouse a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración. OU.18 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.9 Efectuáronse os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire e
vibracións no conxunto de escape e admisión.

OU.19 - Lista  de Cotexo•

N 3  CA2.10 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.20 - Lista  de Cotexo•

S 3  CA2.11 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.21 - Lista  de Cotexo•

N 5  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.22 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Interpretación de documentación técnica.

 Regulacións e comprobacións.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Reposición do refrixerante e purgamento do circuíto.

 Verificación de ausencia de fugas.

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Elementos mecánicos dos
sistemas de suspensión e
dirección, para o que
interpreta as
especificacións para a
desmontaxe e a montaxe. -
Substituir elementos
mecánicos dos sistemas de
suspensión e dirección

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montar e
substituir elementos
simples dos sistemas
de suspensión e
dirección afectados
polas deformacións
sufridas na carrozaría.

• Aprende a desmontar e
montar e substituir
elementos simples dos
sistemas de suspensión
e dirección afectados
polas deformacións
sufridas na carrozaría.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.2 - Lista  de Cotexo•

OU.3 - Lista  de Cotexo•

OU.4 - Lista  de Cotexo•

OU.5 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

OU.11 - Lista  de Cotexo•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Elementos mecánicos dos
sistemas de refrixeración,
admisión e escape,  -
Substituir elementos
mecánicos dos sistemas de
refrixeración, admisión e
escape

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar, montar e
substituir elementos
simples dos sistemas
de refrixeración,
admisión e escape.

• Aprende a desmontar,
montar e substituir
elementos simples dos
sistemas de
refrixeración, admisión
e escape.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.12 - Lista  de Cotexo•

OU.13 - Lista  de Cotexo•

OU.14 - Lista  de Cotexo•

OU.15 - Lista  de Cotexo•

OU.16 - Lista  de Cotexo•

OU.17 - Lista  de Cotexo•

OU.18 - Lista  de Cotexo•

OU.19 - Lista  de Cotexo•

OU.20 - Lista  de Cotexo•

OU.21 - Lista  de Cotexo•

OU.22 - Lista  de Cotexo•

40,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 ELEMENTOS MECÁNICOS SUSPENSIÓN 12

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a montaxe. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

elementos que compoñen o sistemas de suspensión dún
vehículo

12,011.1 acadar os coñecementos precisos para identificar e traballar sobre
calquer sistema de suspensión do vehículo

12TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de suspensión. PE.1 - traballo aula práctica•

S 10 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - traballo aula práctica•

S 10 CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.1 - traballo aula práctica•

S 15 CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.2 - traballo aula práctica•

S 15 CA1.6 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
suspensión e dirección afectados polas deformacións sufridas na carrozaría.

LC.3 - traballo aula práctica•

S 10  CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

LC.4 - traballo aula práctica•

S 10  CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento. LC.5 - traballo aula práctica•

S 20  CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.6 - traballo aula práctica•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Sistema de suspensión: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.
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4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0elementos que compoñen o
sistemas de suspensión
dún vehículo - partes,
función e funcionamento da
suspensión dún vehículo

explicación teorico-
practica dos distintos
elementos de
suspensión

• identificaranse as
distintas partes dos
elementos de
suspensión realizando
a desmontaxe e
montaxe do tren
rodante dianteiro e
traseiro do vehículo

• capacitarase o alumno
para desmontaxe e
montaxe dos sistemas
de suspensión

• libro de apoio e
maqueta no taller

• LC.1 - traballo aula
práctica

•

LC.2 - traballo aula
práctica

•

LC.3 - traballo aula
práctica

•

LC.4 - traballo aula
práctica

•

LC.5 - traballo aula
práctica

•

LC.6 - traballo aula
práctica

•

PE.1 - traballo aula
práctica

•

PE.2 - traballo aula
práctica

•

12,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 ELEMENTOS DE DIRECCIÓN 11

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a montaxe. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontar montar sistema de dirección 11,011.1 saber tipos de sistemas de dirección e as partes que o compoñen

11TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.2 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de dirección. PE.1 - proba escrita•

N 10 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

S 10 CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. PE.3 - proba escrita•

N 10 CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. PE.4 - proba Escrita•

S 20 CA1.6 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
suspensión e dirección afectados polas deformacións sufridas na carrozaría.

OU.1 - proba práctica•

N 10  CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.2 - proba práctica•

N 10  CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.3 - proba práctica•

S 20  CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.4 - proba práctica•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Sistema de dirección: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.
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4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0desmontar montar sistema
de dirección - traballar
destramente na
desmontaxe e montaxe do
sistema de dirección

tipos de sistemas de
direción e partes de
que consta

• identificación das
partes do sistem de
dirección e traballo
sobre as partes e
regulación

• acadar os
coñecementos básicos
sobre os tipos de
sistemas de dirección e
reglaxe dos mesmos

• maquetas, vehículos
externos, internet,
presentación power
point

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

OU.4 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

PE.3 - proba escrita•

PE.4 - proba Escrita•

11,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 SISTEMA DE REFRIXERACIÓN 4

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identifdicar as partes e funcións do sistema de refrixeración 4,011.1 saber de que partes consta un sistema de refrixeración e os tipos que hai,
así como saber purgar o circuito

4TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape do motor.

PE.1 - proba escrita•

N 10 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

S 10 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.1 - proba práctica•

S 10 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.2 - proba práctica•

S 10 CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

OU.3 - proba práctica•

S 5 CA2.7 Verificouse a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración. OU.4 - proba práctica•

S 5 CA2.8 Comprobouse a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración. OU.5 - proba práctica•

S 10 CA2.9 Efectuáronse os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire e
vibracións no conxunto de escape e admisión.

OU.6 - proba práctica•

S 10  CA2.11 Comprobouse a operatividade final do elemento. TO.1 - Lista  de Cotexo•

S 20  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.7 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

- 28 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0identifdicar as partes e
funcións do sistema de
refrixeración  - partes e
funcionamento do sistema
de refrixeración

explicación da función
do sistema de
refrixeración , partes,
funcioanmento e purga

• traballo sobre maqueta
das partes e
funciomnanrot dos
sistemas de
refrixeración

• acadar os
coñecementos para
operar destramente no
sistema de refrixeración

• maqueta, internet,
power point, vehículos
exrternos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

OU.4 - proba práctica•

OU.5 - proba práctica•

OU.6 - proba práctica•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

TO.1 - Lista  de Cotexo•

4,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 SISTEMAS DE ADMISIÓN E ALIMENTACIÓN 4

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar tipos de admisión do motor de combustión interna 4,011.1 saber de que partes consta o sistema de admisión e diferenciar entre os
distintos tipos que hai.

4TOTAL

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape do motor.

PE.1 - proba escrita•

N 10 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Lista  de Cotexo•

N 15 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.2 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.3 - proba práctica•

S 20 CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

TO.1 - traballo aula práctica•

S 25  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.1 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0identificar tipos de admisión
do motor de combustión
interna - identificar as
partes do ssitema de
alimentación e os tipos que
hai

explicación dos sitemas
de admiosón e asp
artes que constan

• traballo escrito sobre
sistemas de admisón e
identificación das
distintas parttes

• coñecemento do
siatema de admisión
motor otto e diesel,
atmosferico e
sobrealimentado

• internet. maqueta,
power point, vehiculos
externos

• LC.1 - Lista  de Cotexo•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - proba práctica•

OU.1 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

TO.1 - traballo aula
práctica

•

4,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 SISTEMA DE ESCAPE 3

4.13.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar as partes do sistema de escape e diferenciar os
distintos tipos

3,011.1 saber que tipos de sistemas de escape se utilizan na automoción e saber
operar sobre eles

3TOTAL

4.13.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape do motor.

PE.1 - proba escrita•

N 10 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - proba escrita•

N 10 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.2 - Lista  de Cotexo•

N 20 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.3 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

TO.1 - proba práctica•

S 30  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.4 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.13.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.13.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0identificar as partes do
sistema de escape e
diferenciar os distintos tipos
- saber de que partes
consta o sistema de escape
e as difeecnias que hai
entre eles

tipod de sistemas de
escape e sistemas
antipolución

• traballo sobre tipos de
sistemas de escape e
antipulución ,traballo
sobre eles e
mantemento

• identificar os sistemas
de escape e saber
operar destramentoe
sobre eles

• internet, maqueta,
power point, etc

• LC.1 - proba escrita•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - Lista  de Cotexo•

LC.4 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

TO.1 - proba práctica•

3,0TOTAL
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Formación en empresa. 32

4.14.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.14.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos dos sistemas de iluminación e manobra. 12,011.1 Desmontar, montar e substituir elementos simples dos sistemas de
iluminación e manobra.

1.2  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

1.3  Realizar as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

1.4 Comprobar a operatividade final do elemento.

1.5 Realizar o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos
segundo as especificacións técnica

1.6  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

Elementos do sistema de elevación. 10,022.1 Desmontar e montar os mecanismos de elevación.

2.2 Realizar as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

2.3 Comprobar a operatividade final do elemento.

2.4 Realizar o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos
segundo as especificacións técnica

2.5  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

Elementos do sistema de pechamento. 10,033.1 Desmontar e montar os mecanismos de pechamento.

3.2 Realizar as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

3.3 Comprobar a operatividade final do elemento.

3.4 Realizar o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos
segundo as especificacións técnica

3.5  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

32TOTAL

4.14.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. OU.1 - Lista  de Cotexo•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.2 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.3 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
iluminación e manobra.

OU.4 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.6 Fíxose a regulación dos sistemas de iluminación axustando os parámetros segundo
as normas.

OU.5 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.7 Desmontáronse e montáronse os mecanismos de pechamento e elevación. OU.6 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.8 Realizáronse as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.7 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.8 - Lista  de Cotexo•

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

OU.9 - Lista  de Cotexo•

S 20  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.10 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.14.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Regulacións e comprobacións.

 Mantemento de equipamentos de primeiro nivel.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.14.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Elementos dos sistemas de
iluminación e manobra. -
Substituir elementos dos
sistemas de iluminación e
manobra.

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar, montar e
substituir elementos
simples dos sistemas
de iluminación e
manobra.

• Aprende a desmontar,
montar e substituir
elementos simples dos
sistemas de iluminación
e manobra.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.2 - Lista  de Cotexo•

OU.3 - Lista  de Cotexo•

OU.4 - Lista  de Cotexo•

OU.5 - Lista  de Cotexo•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Elementos do sistema de
elevación. - Substituir
elementos do sistema
elevación.

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montaros
os mecanismos de
elevación.

Desmontar e montar
lunas pegadas e
calzadas usando os
produtos axeitados e os
útiles precisos

• Aprende a desmontar e
montar os mecanismos
de elevación.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

10,0Elementos do sistema de
pechamento. - Substituir
elementos do sistema de
pechamento.

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montar os
mecanismos de
pechamento

• Aprende a desmontar e
montar os mecanismos
de pechamento

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

32,0TOTAL
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 MAGNITUDES ELECTRICAS 6

4.15.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.15.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar as distintas magnitudes electricas 6,011.1 distintos tipos de valores electricos, diferencialos e saber medir

6TOTAL

4.15.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 100 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

100TOTAL

4.15.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.15.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0identificar as distintas
magnitudes electricas -
saber nomenclatura de
valores electricos

explicacvión teorica dos
valoeres elesctricos e
medidas de unidade

• identificar as distintas
unidades de medida e
aprender a utilizar o
multimetro

• acadar os
coñecementos basicos
de ledctricicdade

• power point, internt,
maquetas

• PE.1 - proba escrita•

6,0TOTAL

- 37 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN E MANIOBRA 9

4.16.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.16.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontaxe- montaxe e regulación de iluminación 9,011.1 identificar os tipos de ilunicación e saber operar destramente sobre eles

9TOTAL

4.16.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.1 - proba práctica•

S 20 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.2 - proba práctica•

S 30  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.3 - proba práctica•

100TOTAL

4.16.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.16.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0desmontaxe- montaxe e
regulación de iluminación  -
saber as partes dos
sistemas de ilumiación

tipos de sistemas de
ilumincación, partes de
que costa e
funcionamento e
reglaxe

• traballo sobre sitemas
de ilunicaicón

• aprendeer a traballar de
forma correcta sobre os
distintos tipos de
sistemas de iluminación
e diferrenciar os
distintos tipod de
sistemas ilumniación

• power point, internet,
maqueta, vehículos
externos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

9,0TOTAL
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4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 SISTEMA DE PECHAMENTO 7

4.17.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.17.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontaxe e montaxe do sistema de pechamento 7,011.1 identificar os sistemas de pechamento

7TOTAL

4.17.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.1 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.2 - Lista  de Cotexo•

S 30  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.3 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.17.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.17.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0desmontaxe e montaxe do
sistema de pechamento -
tipos de sistemas de
pechamento e regulación

tipos de sistemas de
pechamento,
funcionamento e
reglaxe

• identificación dos tipos
de sistemas de
pechamento e axustes

• aprenderr a traballar
destramente nos
sistemas de
pechamento e
aporender a realizar
apertura

• maqueta. vehiculos
externos

• LC.1 - Lista  de Cotexo•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

7,0TOTAL
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4.18.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

18 SISTEMA DE ELEVACIÓN 6

4.18.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.18.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontaxe montaxe do sistema de elevación 6,011.1 saber operar sobre os distintos tipos de sistemas de elevación

6TOTAL

4.18.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.2 - Lista  de Cotexo•

N 25 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.3 - traballo aula práctica•

S 30  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.4 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.18.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.18.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0desmontaxe montaxe do
sistema de elevación  -
verificar os tipos e partes de
sistemas de elvación que
hai

identioficacion dos tipos
ce sistemas de
elevación e partes de
que consta

• desmontar, montar e
verificar os tipos de
sistemas de elevación
que hai e saber operar
destramente sobre eles

• aprender a operar
sobre os distintos tipod
de sistemas de levcion

• power point, internet,
maqueta e vehiculos
externos

• LC.1 - proba escrita•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - traballo aula
práctica

•

LC.4 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

6,0TOTAL
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Os mínimos exixibles serán aqueles identificados como tales en cada unidade didáctica no apartado 4.c da presente programación.

Para ter superada cada avaliación o/a alumno/a terá que ter superado cada un destes tres apartado citados, é dicir, terá que obter como mínimo

2,5 puntos na parte teórica, 2,5 puntos na parte práctica e no relativo a comportamento e actitudes irá implícito nos anteriores apartados... En caso

de ser negativos, non se poderá acadar a superación da avaliación.

Para a valoración da parte teórica farase como mínimo unha proba escrita por avaliación, indicándose no encabezado da mesma o valor máximo

que terá cada pregunta correctamente contestada en caso de valer distinto entre elas, se o valor das preguntas é igual para todas repartirase a

nota maxima de 10 entre o número de cuestións. En caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das mesmas.

Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo profesor

no transcurso das clases. Estas probas de tipo teórico permitirannos ver o grao de asimilación dos conceptos requeridos na unidade didáctica

correspondente, e poderán ser de diversos tipos: pregunta-resposta, tipo test, desenvolvemento dun tema, etc. Asi mesmo, poderase subir a nota

neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos

a búsqueda de información, a presentación e o esquema e desenvolvemento dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demáis preguntas correctamente respostadas. No caso de probas

tipo test cada cuestión non contestada correctamente restará na nota total a metade do valor dunha cuestión respostada correctamente.

* Se nalgunha proba ten menos nota dun 4 e as materias das probas dentro da mesma avaliación pertencen a bloques temáticos distintos non se

aplicará a media aritmética, tendo que recuperar a materia correspondente a esa ou esas probas escritas con inferior nota a 4. En todo caso si a

nota nalgunha proba e inferior a 3 non se fará media aritmética, debendo recuperar a totalidade da materia da avaliación.

Para a cualificación da parte práctica, ésta será o resultado da valoración das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas

ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguementos dos

distintos pasos para efectuala, o emprego de material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario; o traballo en grupo, así coma o

mantemento do posto de traballo e medios empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de

seguridade correspondentes a cada práctica. No caso dos exercicios practicos, puntuaráse cada practica ó remate da mesma, ou ben de xeito

global ao remate da avaliación, tendo en conta o grao de implicación do alumno e os resultados obtidos. Estas prácticas terán un valor variable da

nota, segundo a súa importancia, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación.  A puntuación acadará

o 100% da nota, excepto, nos casos nos que se soliciten fichas de traballo, ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre as prácticas

realizadas, cando proceda, que serán entregadas ó profesor antes da data que éste sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación

suspensa. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da

mesma, os esquemas da práctica (si procede), así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

Como non hai suficientes maquetas para repartilas en grupos de traballo, as prácticas sobre estas tecnologías serán dirixidas polo profesor,

intentando que todos participen e que non manteñan unha actitude pasiva.

En canto á actitude que ten o alumno valorarase: a puntualidade coa que o alumno asiste ás clases. Comportamento do alumno durante as clases,

tanto prácticas como teóricas, así coma o respeto ás normas, instalacións, compañeiros, etc,  Grado de participación que ten o alumno durante o

desenvolvemento das clases, como a iniciativa persoal (autonomía). Orden e limpeza no posto de traballo e das ferramentas e utillaxe empregados

na fase de prácticas, aseo persoal, a

orden , limpeza, claridade e totalidade dos exercicios e anotacións que se fagan nas clases teóricas. Este apartado de actitudes do alumno no

proceso de ensino-aprendizaxe irá implícito nas partes de teoría e práctica.

Pódese aplicar, a título orientativo o seguinte baremo:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Cada dous retrasos suporá a suma dunha clase perdida, así coma a perda de 0,1 punto no apartado de Teoría ou Práctica. Entenderase por

retraso cando o alumno chega á clase cando o profesor xa procedeu a pasar lista.

-Cada clase faltada non xustificada suporá a perda da máxima puntuación acadada, nesa clase, polo alumno/a ou alumnos/as correspondente a

devandita xornada. Cada vez que se lle chame á orden ó alumno, éste perderá 0,1 puntos. Si o mesmo fose expulsado da clase, por incordiar,

impedindo imparti-la mesma restaránselle 0,2 puntos.Isto se restará na nota da avaliación.

-Si o alumno deixa sen recoller algunha ferramenta, ou material restaránselle 0,05 puntos na nota da avaliación.

-En caso de que o alumno manipule o teléfono móvil durante as clases, restaránselle 0,2 puntos na nota da avaliación. O profesor, pode permitir,

eventualmente, o uso do dispositivo móvil, para consultar temas relacionados ca materia

-Si o alumno non trae o material á clase restaráselle 0,1 puntos na nota da avaliación.

-En caso de que o alumno non traiga os EPI que lle corresponden non se lle permitirá o acceso ao taller, restándoselle 0,1 puntos na nota da

avaliación.

-Si un alumno queda dormido na clase quitaránselle 0,2 puntos na nota da avaliación.

En caso de que a un alumno se lle retraiga máis puntuación que a otorgada ao apartado correspondente, seguiráselle restando noutros apartados

correspondentes á valoración actitudinal.

En calquera caso, para ter superado o módulo, o alumno/a que obter como mínimo un cinco en cada unha das avaliacións do curso académico.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumplan

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco. Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as

prácticas presentadas na programación para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos, recollese a posibilidade de

elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos prazos previstos cumprir cos

obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

A recuperación levarase a cabo, dependendo das carencias de cada alumno cunha serie de exercicios e ou probas teóricas e prácticas daquelas

partes a recuperar por parte do alumno, realización de traballos escritos, etc; e que o profesor selecionará en cada caso para que os obxetivos non

logrados nun principio sexan acadados .

Nesta fase de recuperación, o sistema de avaliación sera o mesmo que durante o desenvolvemento normal do curso, tendo en conta o mesmo

reparto especifico na calificación da recuperación dos distintos contidos (actividades prácticas 50%, parte teórica 50% e parte actitudinal incluida

nas anteriores).

Os alumnos que teñan suspensa a parte práctica, a recuperación consistirá na realización dunha serie de prácticas indicadas polo profesor, así

como si o considera oportuno a elaboración de traballos correspondentes coas prácticas a realizar, debendo o alumno ao remate de cada unha

elaborar unha memoria da mesma, a cal será calificada xunto coa práctica polo profesor, sendo de obrigado cumprimento a presentación destas

memorias; en caso contrario terá suspensa a devandita práctica. Para ter aprobado este apartado o alumno deberá ter superadas tódalas

prácticas.

En calquera caso, para ter superado o módulo, haberá que ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións do curso académico.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos que superen o 10% de inasistencia á clase e por tanto perdan o dereito á avaliación continua terá que superar unha proba dividida en

dúas partes: unha teórica e outra práctica según se establece no Regulamento de Réxime Interno do Instituto.
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1ª parte: proba teórica que versará sobre os contidos de cada unha das unidades formativas do currículum do módulo. Esta proba celebrarase nun

único día

2ªparte: proba práctica na que se levará a cabo como mínimo unha das prácticas realizadas polo alumnado en cada trimestre. Esta proba poderá

ter unha duración superior a un día.

Estas probas abarcarán a materia impartida ao longo do curso académico. Comunicarase as datas destas probas con antelación mediante unha

comunicación escrita que se colocará no panel informativo do Departamento. Levarase a cabo en primeiro término a proba teórica, e si supera

ésta, posteriormente a proba práctica, recalcando que para poder acceder á proba práctica haberá que ter superado a proba teórica.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

De forma semanal observarase si se están cumprindo as expectativas da programación, podendo introducir algunha modificación na

temporización, para poder cumprir os obxetivos do módulo. Iniciarase con actividades sinxelas, encamiñadas a crear unha base sólida de

coñecementos no alumnado, e ir incrementando a complexidade en función dos avances observados. Para iso, é imprescindible realizar un

seguimento individualizado do proceso de aprendizaxe de cada alumno ou alumna.

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo de 1º de

Carrozaría, celebraremos, unha vez ao mes, unha xuntanza para analizar o grao de cumprimento das programacións.

Para facer este seguimento utilizarase o modelo establecido polo sistema implantado no centro, no que se concretarán, tanto o grao de

cumprimento da programación, como as modificacións levadas a cabo na mesma, coa xustificación do por qué destas modificacións, así como as

propostas de mellora da mesma. Este documento sevirá de base para a elaboración da programación do vindeiro curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha avaliación inicial consistente nunca proba oral con cuestións sobre coñecementos básicos de principios físicos, de matemáticas,

coñecementos de debuxo técnico e algunha cuestión de redacción para constata-lo nivel do alumno antes de comeza-lo proceso de ensino-

aprendizaxe e poder detectar algunha deficiencia ou carencia tanto de lecto-escritura como de base de coñecementos para así poder tomar as

medidas pertinentes para poder solventala o antes posible. No caso de coñecer aos alumnos do curso anterior obviarase facer esta proba.

Unha vez feita esta avaliación inicial, ao principio de curso, unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente pode celebrar unha xuntanza

de avaliación inicial para coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a. Nesta avaliación o titor/a dará toda a información

dispoñible sobre as características xerais do grupo.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización

modular na duración das ensinanzas.

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

O alumno dependendo das necesidades específicas que presente poderá levar a cabo de maneira autónoma actividades tales coma o estudio das

partes teóricas das unidades didácticas nas que se lle observen carencias, elaboración de traballos escritos sobre as materias que o profesor

considere oportuno, búsqueda de datos técnicos ou información técnica mediante bibliografía, internet, etc, ou ben elaboración de determinadas

prácticas que amosen que o alumno ten asimilados os coñecementos teóricos de funcionamento, mantemento ou axuste dun mecanismo ou

sistema concreto. Si se observa algún alumno con carencias graves tanto en lecto-escritura, cálculo, comprensión, etc, poñerase en contacto co

departamento de orientación do centro para que éste determine con fidelidade o alcance das carencias do alumno en cuestión e comunique ou
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propoña as medidas correctoras que considere oportunas.

Para rematar, a formación de grupos para a realización das actividades prácticas fomentará as relacións sociais entre o alumnado e a formación ou

asentamento dunha maior cultura social e cívica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Incidirase durante o desenvolvemento das distintas unidades didácticas nos temas transversais que lle sexan inherentes, recalcando a educación

moral e cívica (Fomento de actitudes de respeto cara os demais; fomento de actividades de traballo en equipo), para a saúde (deberase asumir

como algo que debe formar parte de tódolos contidos do modulo; fomentando o coñecemento, hábitos e medidas de precaución e seguridade tanto

persoais como de uso), educación ambiental (esta materia esta incluida implicitamente na programación. Intentase comprender a interacción das

actividades propias dos modulos e as súas repercusión sobre o medio ambiente), educación vial (promoverase o análise crítico en certas formas

de actitude e comportamento que contraveñan as normas de circulación),e a educación para a igualdade (fomentarase o trato non discriminatorio;

particularmente nas actividades desenvoltas no taller). Para poder lograr estos fins, comentaranse medidas a tomar en situacións concretas de

actuación, proxectaranse vídeos didácticos, etc. De forma individual para cada alumno, terá especial relevancia na nota do módulo a actitude fronte

o traballo, o traballo en equipo, o coidado do material e instalacións así como a utilización de equipos de seguridade. Se o alumno incumprira estas

dúas últimas cuestións ou algunha delas poderáselle impedir a entrada e manexo dos equipos do taller de carrozaría.

Insistimos como valores a tener cuenta, el uso del transporte público, compartir vehículos en desplazamientos y otras medidas que fomenten un

menor consumismo y dependencia de todo lo ajeno a nuestro entorno

Consumo de produtos cercanos, en lugar de quejarnos de "lo cara que está la vida"

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As posibles actividades, saídas e visitas a realizar neste curso de momento quedan á espera do avance e da situación que nos depare a

pandemia.

10.Outros apartados

10.1) vehículos externos

Co gallo de que os alumnos traballen en casos reais e se enfronten a reparación, poderase traballar sobre vehículos externos o departamento de

automoción, sempre e cando sexan de alumnos e profesorado, ou mediante autorización escrita da xefatura de departamento.

Se fora preciso realizar compra de material para a reparación dos devanditos vehículos externos mediante autorización do departamento, estos

teran que aportar o material preciso para a sua reparación e en ningún caso pode supor un custe para o departamento.

10.2) l

No caso de que a situación excepcional de panemia na que nos atopamos nos obrigue a estabrecer un escenario de docencia semipresencial u a

distancia,seguiranse as instruccións da autoridade competente, que poderían implicarunha modificación da presente programación. En dita

situación a canle de comunicación co alumnado será a aula virtual Moodle, e Cisco webex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0256 Elementos fixos 72020/2021 320267

MP0256_12 Elementos fixos soldados 72020/2021 260217

MP0256_22 Elementos pegados e engatillados 72020/2021 6050

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

Profesorado asignado ao módulo ELADIO ÁLVAREZ PORTELA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A comarca da Guarda ten unha poboación cercana ós 10 438 habitantes. Linda con Portugal porla fronteira natural do río Miño polo sureste, co

Océano Atlántico polo oeste e co concello do Rosal polo norte, e dista de Vigo a 50 Km. No tempo do verán incrementase a sua poboación debido

o turismo pola zona de veraneo e visitantes dos restos arqueolóxicos en Santa Tecla.

O sector productivo mais importante é:

-Agrícola: viñedo e hortícola.

-Empresas de bodegas de viño.

-Hostelería.

-Porto maritimo

-Varias empresas de contrucción e obra pública.

-Varios talleres de automóbiles tanto multimarca como Concesionarios.

-Talleres de vehículos industriales(camións e tractores agrícolas)

-Talleres de motocicletas, quads, bicicletas e aperos de labranza.

-Tendas de reposto de automóbiles.

-Fabrica de coches e filiais.

-Alumnado: accede de diversos colexios adyacentes
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0256_12

Resultados de aprendizaxe

MP025
6_22

Result
ados

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 132 15 X X X X X

2 Elementos fixos soldados Desmontar elementos fixos soldados segundo procesos
establecidos, con análise das técnicas de
desmontaxePreparar a zona de unión para a montaxe de
elementos fixos,  seleccionando os equipamentos e realiza o
procedemento de unión en función das características
estipuladas por fábrica.

28 19 X

3 Seleccion de equipamentos de
soldaxe  e unións que se poidan
realizar

Características e tipos de unións que se poidan realizar con
cada equipamento de soldaxe

25 19 X

4 Preparación da zona de unión Analiza o tipo de soldadura e os procesos requeridos para
unión e para montaxe de elementos fixos

25 4 X

5 Unión de elementos mediante
soldadura

Despois de seleccionar o procedemento de soldadura  en
función das características por fábric

25 19 X

6 Prevención de riscos laborais e
protección ambiental

Identitica os riscos, así como as medidada e os equipamentos
para previr riscos laborais e protección ambiental

25 9 X

7 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 50 10 X

8  Elementos pegados e
engatillados.

Substituir elementos fixos pegados e engatillados usando o
equipamento e materiais necesarios.

10 5 X

Total: 320

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 132

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das técnicas de desmontaxe NO

RA2 - Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas características e os tipos de unión que haxa que realizar. NO

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

RA4 - Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o procedemento de soldaxe en función das características estipuladas por fábrica. NO

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. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa. 132,011.1 Adquirir as destrezas para desempeñar o posto na empresa

132TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.6 Quitáronse puntos e cordóns de soldadura cos equipamentos e os útiles necesarios. TO.1 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA1.7 Identificáronse as zonas determinadas para o corte e as zonas de reforzo. TO.2 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA1.8 Realizouse a traza do corte tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, reforzo,
etc.).

TO.3 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA1.9 Verificouse que as operacións de corte realizadas se axusten ás especificacións
establecidas nas normas técnicas.

TO.4 -  Traballo na empresa.•

S 3  CA1.10 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. TO.5 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA2.5 Elixiuse a máquina de soldadura con respecto á unión que se execute (MIG-MAG,
MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, etc.).

TO.6 - Traballo na empresa.•

S 3 CA2.6 Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para unir e coa
soldadura que se vaia utilizar.

TO.7 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA2.7 Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da unión e do
material.

TO.8 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA2.8 Describíronse as secuencias de traballo. TO.9 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.1 Efectuouse a limpeza das zonas de unión e elimináronse os residuos. TO.10 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.2 Efectuouse a conformación do oco para o aloxamento da peza nova. TO.11 -  Traballo na empresa.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

TO.12 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se
vaia realizar.

TO.13 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.5 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión. TO.14 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.6 Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificacións da
documentación técnica.

TO.15 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.7 Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrías que
se especifican na documentación.

TO.16 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.8 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes. TO.17 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.1 Seleccionáronse os equipamentos de soldadura e os materiais de achega consonte
o material base dos elementos para unir.

TO.18 -  Traballo na empresa.•

S 3 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.

TO.19 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.3 Soldáronse pezas mediante soldadura eléctrica por arco con eléctrodo revestido. TO.20 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.4 Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG e MIG-Brazing, tendo en conta a
resistencia que deba soportar a unión.

TO.21 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.5 Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a
zona.

TO.22 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.6 Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en
función das pezas que se unan.

TO.23 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.8 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en
función do material base.

TO.24 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.9 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a
penetración, fusión, porosidade, homoxeneidade, cor e resistencia.

TO.25 -  Traballo na empresa.•

S 5  CA4.10 Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais
e xeométricas ao conxunto.

TO.26 -  Traballo na empresa.•

S 5 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles e máquinas do taller de carrozaría.

TO.27 -  Traballo na empresa.•

S 6 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.28 -  Traballo na empresa.•

S 6 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.29 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.30 -  Traballo na empresa.•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía utilizada por fabricantes de vehículos para a substitución de elementos.

 0Procesos de desmontaxe de elementos fixos.

  Traza de elementos para substitucións parciais.

 Zonas determinadas para o corte.

 Zonas de reforzo.

 Tipo de unión (solapada, tope, reforzo, etc.).
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Contidos

 Elementos soldados.

 Elementos que compoñen o despezamento dunha carrozaría (chasis, bastidor e cabina), así como os equipamentos.

 Parámetros que permiten decidir a substitución total ou parcial dun elemento en función da súa deformación.

 Máquinas utilizadas na desmontaxe de elementos fixos: características, funcionamento, uso e parámetros de traballo.

 Ferramentas e útiles para o corte de elementos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

132,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

 As asignadas pola
empresa.

• Reparacion da
carroceria

•  as aportadas pola
empresa.

• TO.1 -  Traballo na
empresa.

•

TO.2 -  Traballo na
empresa.

•

TO.3 -  Traballo na
empresa.

•

TO.4 -  Traballo na
empresa.

•

TO.5 -  Traballo na
empresa.

•

TO.6 - Traballo na
empresa.

•

TO.7 -  Traballo na
empresa.

•

TO.8 -  Traballo na
empresa.

•

TO.9 -  Traballo na
empresa.

•

TO.10 -  Traballo na
empresa.

•

TO.11 -  Traballo na
empresa.

•

TO.12 -  Traballo na
empresa.

•

TO.13 -  Traballo na
empresa.

•

TO.14 -  Traballo na
empresa.

•

TO.15 -  Traballo na
empresa.

•

TO.16 -  Traballo na
empresa.

•

TO.17 -  Traballo na
empresa.

•

TO.18 -  Traballo na
empresa.

•

TO.19 -  Traballo na
empresa.

•

TO.20 -  Traballo na
empresa.

•

TO.21 -  Traballo na
empresa.

•

TO.22 -  Traballo na
empresa.

•

TO.23 -  Traballo na
empresa.

•

TO.24 -  Traballo na
empresa.

•

TO.25 -  Traballo na
empresa.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.26 -  Traballo na
empresa.

•

TO.27 -  Traballo na
empresa.

•

TO.28 -  Traballo na
empresa.

•

TO.29 -  Traballo na
empresa.

•

TO.30 -  Traballo na
empresa.

•

132,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Elementos fixos soldados 28

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das técnicas de desmontaxe NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Desmontase de elementos fixos soldados. 28,011.1 Desmontar elementos fixos soldados segundo procesos establecidos,
con análise das técnicas de desmontaxe Preparar a zona de unión para a
montaxe de elementos fixos,  seleccionando os equipamentos e realiza o
procedemento de unión en función das características estipuladas por
fábrica.

1.2 Conocer tipos de materiais utilizados nas carrocerias.

1.3  Diferenciar os tipos de unions  coñecer a simboloxia e determinar o
metodo a emplear.

28TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Describiuse o despezamento dos elementos que compoñen unha carrozaría
(bastidor e cabina), así como os equipamentos, tendo en conta a relación entre a función
dos elementos e o tipo de unión.

PE.1 - Memoria de traballo, exame•

N 20 CA1.2 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para o corte de puntos e cordóns de
soldadura.

PE.2 - Tarefas realizadas•

S 20 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica para determinar as unións e os puntos de
corte.

PE.3 - memoria de traballo•

N 15 CA1.4 Relacionouse a simboloxía coas unións que representa no vehículo. TO.1 -  Exercicios practicos•

S 25 CA1.5 Determinouse o método para aplicar na substitución dos elementos fixos. OU.1 - Exercicios prácticos•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía utilizada por fabricantes de vehículos para a substitución de elementos.

 Zonas determinadas para o corte.

 Zonas de reforzo.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

28,0 Desmontase de elementos
fixos soldados.   -
Desmontar elementos fixos
soldados segundo procesos
establecidos, con análise
das técnicas de
desmontaxe Preparar a
zona de unión para a
montaxe de elementos
fixos,  seleccionando os
equipamentos e realiza o
procedemento de unión en
función das características
estipuladas por fábrica.

Exposición do profesor
dos elementos que
compoñen o despece
da carrozaría.
 Exposición e
demostración das
técnicas de corte de
elementos fixos da
carrozaría empregando
o equipamento
adecuado.

•

-Exposición e
demostración das
técnicas de union  de
elementos fixos da
carrozaría  tanto
sustitucións parciais
comod e pezas novas.
empregando o
equipamento adecuado
e aplicando masillas e
aprestos
antioxidadentes.
-Exposición e
demostración das
técnicas de union  de
pezas mediante
soldadura
oxiacetilenica.
-Exposición e
demostración das
técnicas de union  de
pezas mediante
soldadura TIC

•

Aplicar os
coñecementos de
desmontaxe de
elementos fixos
soldados .

•

-Aplicar os
coñecementos unión de
elementos fixos
soldados.
-Aplicar os
coñecementos unión de
soldadura
oxiacetilenica.
-Aplicar os
coñecementos unión de
soldadura TIC.

•

O alumno desmonta e
realiza a unión de
elementos fixos da
carrozaria e coñece
distintos métodos de
soldadura.

• Aula polivalente con
canon e taller de
carrozaria co seu
equipamento.
Documentación técnica
xeral e de marca, en
soporte informático,
carrozarias e
ferramentas

• OU.1 - Exercicios
prácticos

•

PE.1 - Memoria de
traballo, exame

•

PE.2 - Tarefas realizadas•

PE.3 - memoria de
traballo

•

TO.1 -  Exercicios
practicos

•

28,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Seleccion de equipamentos de soldaxe  e unións que se poidan realizar 25

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Selección de equipamentos de soldaxe e unións que podan
realizar

25,011.1 Seleccionar e aplicar os diferentes tipos de soldadura que demande unha
reparación

1.2 Axustar e manexar os diferentes equipos de soldadura, usando as
medidas de protección axeitadas

25TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA2.1 Describiuse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e a correspondente aos
equipamentos de soldadura utilizados nos vehículos.

PE.1 - Memoria de traballo. Examen.•

S 12 CA2.2 Describíronse os tipos de soldadura utilizados en vehículos (a tope, solapamento,
etc.).

TO.1 - Tarefas realizadas.•

S 14 CA2.3 Describíronse as técnicas de soldaxe. PE.2 - Memoria do trabollo•

S 12 CA2.4 Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamentos. TO.2 - Exercicios practicos•

N 13 CA2.5 Elixiuse a máquina de soldadura con respecto á unión que se execute (MIG-MAG,
MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, etc.).

TO.3 - Exercicios practicos•

N 13 CA2.6 Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para unir e coa
soldadura que se vaia utilizar.

TO.4 - Exercicios practicos•

S 12 CA2.7 Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da unión e do
material.

TO.5 - Tarefas realizadas no taller•

S 12 CA2.8 Describíronse as secuencias de traballo. PE.3 - Memoria do traballo.•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe.

 Tipos de soldadura utilizados nos vehículos: MIGMAG, eléctrica por puntos, TIG, MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, eléctrica con eléctrodo revestido e oxiacetilénica.

 Equipamentos de soldaxe utilizados: características, función, funcionamento e parámetros de axuste nos procesos.

 Fundamentos das soldaduras.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Materiais de achega utilizados nas soldaduras.

 Gases e desoxidantes.

 Tipos de unión nos procesos de soldaxe.

 Técnicas de soldaxe.

 Elementos de protección dos equipamentos de soldadura.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Selección de equipamentos
de soldaxe e unións que
podan realizar -
Selecionarase os equipos
de soldadura e deseñarase
aquelas unións para os
procesos de soldadura

 Explicaciones teoricas.
Presentación dun caso
practico. Aclaración de
dubidas.

• Toma de apuntes.
Resolución caso
practico. Realizacion
dun traballo.

• Coñecera e operara
correctamente cos
equipos da soldadura
de proteccion gaseosa
MIG/MAG. ¿Aplicar os
medios de seguridade
cos equipos de
soldadura. Identificar os
gases de soldadura.
Mantemento dos
equipos. Incidencias
nos equipos.

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Videos. Practicas no
vehiculo.

• PE.1 - Memoria de
traballo. Examen.

•

PE.2 - Memoria do
trabollo

•

PE.3 - Memoria do
traballo.

•

TO.1 - Tarefas
realizadas.

•

TO.2 - Exercicios
practicos

•

TO.3 - Exercicios
practicos

•

TO.4 - Exercicios
practicos

•

TO.5 - Tarefas
realizadas no taller

•

25,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Preparación da zona de unión 25

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, e analiza o tipo de soldadura e os procedementos requiridos. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Preparación da zona de unión 25,011.1 Coñecer elementos da carrozaría con unións fixas. Proceso operativo
xenérico para realizar unións

1.2 Ferramentas de suxección

1.3 Tratar a corrosión no proceso de reparación

25TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 15 CA3.1 Efectuouse a limpeza das zonas de unión e elimináronse os residuos. TO.1 - Proba practica•

S 14 CA3.2 Efectuouse a conformación do oco para o aloxamento da peza nova. TO.2 - Proba practica•

S 15 CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se
vaia realizar.

TO.3 - Traballos realizados no taller•

S 15 CA3.5 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión. TO.4 - Proba practica•

N 13 CA3.6 Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificacións da
documentación técnica.

TO.5 - Tarefas, fichas de traballo•

S 15 CA3.7 Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrías que
se especifican na documentación.

TO.6 - Traballos realizados•

S 13 CA3.8 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes. TO.7 - Proba practica•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Limadura dos restos da peza vella e limpeza.

 Endereitamento e cadramento do oco.

 Marcaxe e montaxe de reforzos.

 Perfilaxe dos bordos que se vaian solapar.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Preparación dos bordos da peza e aplicación de anticorrosivos.

 Fixación da peza.

 Control de folguras e verificación da recuperación de formas dimensionais e xeométricas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Preparación da zona de
unión - Prepararase
diferentes xuntas para
realizar esamblaxes na
carrozaría

Explicacion teoricas.
Presentacion dun caso
pracctico. Aclaracion de
dubidas.

• Toma de apuntes.
Resolucion caso
pracctico. Realizacion
dun traballo.

• Analizar os diferentes
metodos de unions de
compoñentes dunha
carroceeria. Protexer as
pezas adyacentes.
Cpñecer os distintos
productos e
tratamentos
anticorrosivos
necesarios na
reparacion de
elementos fijos.
Presentar apeza
fixandoa con mordazas.
Coñocer e aplicar as
normas de seguridad e
hixiene.

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Aparellos
anticorrosivos.
Mordazas. Videos.
Practicas no vehiculo.

• TO.1 - Proba practica•

TO.2 - Proba practica•

TO.3 - Traballos
realizados no taller

•

TO.4 - Proba practica•

TO.5 - Tarefas, fichas de
traballo

•

TO.6 - Traballos
realizados

•

TO.7 - Proba practica•

25,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Unión de elementos mediante soldadura 25

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o procedemento de soldaxe en función das características estipuladas por fábrica. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Unión de elementos mediante soldadura 25,011.1 Seleccionar e aplicar os diferentes tipos de soldadura que demande unha
reparación, manexando os distintos tipos de soldadura, usando os medios de
protección indispensables

25TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA4.7 Uníronse pezas mediante soldadura oxiacetilénica seguindo especificacións
técnicas.

TO.1 - Traballos realizados•

S 30 CA4.8 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en
función do material base.

TO.2 - Proba practica•

N 20 CA4.9 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a
penetración, fusión, porosidade, homoxeneidade, cor e resistencia.

TO.3 - Proba practica•

S 20  CA4.10 Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais
e xeométricas ao conxunto.

TO.4 - traballo do taller•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Posta a punto dos equipamentos para os procesos de soldaxe.

 Axuste de parámetros dos equipamentos en función dos materiais para unir.

 Materiais de achega en función do material base.

 Procesos e técnicas de soldaxe con soldadura eléctrica por puntos, soldadura MIG-MAG, TIG, e MIG-Bra-zing, soldadura eléctrica con eléctrodo revestido e soldadura oxiacetilénica.

 Aplicación de temperatura no aluminio segundo os procesos.

 Soldadura de elementos de aluminio con soldadura sinérxica.

 Características que deben ter as soldaduras.

 Defectos dos procesos de soldaxe.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
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PROFESIONAIS

avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Unión de elementos
mediante soldadura -
Realizarse diferentes
unións para proceder a
soldar

Explicacions teoricas.
Presentacion dun caso
practico. Aclaracion de
duvidas.

• Toma de aapuntes.
Resolucion caso
practico. Realizacion
dun traballo.

• Aprender a correcta
utilizacion dos metodos
de soldadura. Coñocer
e operar con o eqipo
aplicar os medios de
seguridade e hixiene.
Comprobacion das
soldaduras feitas

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Videos. Practicas no
vehiculo.

• TO.1 - Traballos
realizados

•

TO.2 - Proba practica•

TO.3 - Proba practica•

TO.4 - traballo do taller•

25,0TOTAL

- 16 -



ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Prevención de riscos laborais e protección ambiental 25

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Prevención de riscos laborais e protección ambiental 25,011.1 Identificación dos riscos e xestión medioambiental

25TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 18 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles e máquinas do taller de carrozaría.

PE.1 - Examen, memoria•

S 18 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que se
deben adoptar na execución das operacións da área de carrozaría.

PE.2 - Exame•

N 16 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de
materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de traballo empregados nos procesos de
carrozaría.

TO.1 - Proba practica•

S 16 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.2 - Fichas de traballo•

S 16 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.3 - Traballos no taller•

S 16 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.4 - Traballos no taller•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

 Medios de prevención. Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller.

 Fichas de seguridade.

 Xestión ambiental.

 Almacenaxe e retirada de residuos.
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PROFESIONAIS

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental - Prevención de
riscos laborais e protección
ambiental

Explicacions teoricas.
Presentacion dun caso
practico. Aclaracion de
duvidas.

• Toma de apuntes.
Resolucion caso
practico. Realizacion
dun traballo

• Analiza os diferentes
riscos, coñecer os
riscos mais comuns,
coñecer a señalizacion
nas areas de carroceria
que se poden presentar
na reparacion dos
elementos fixos.
Accions que ha de
adoptar o taller na
retirada controlada dos
residuos que xenera

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Videos. Practicas no
vehiculo.

• PE.1 - Examen, memoria•

PE.2 - Exame•

TO.1 - Proba practica•

TO.2 - Fichas de traballo•

TO.3 - Traballos no taller•

TO.4 - Traballos no taller•

25,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Formación en empresa. 50

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a relación entre o tipo de unión e os equipamentos e os materiais necesarios. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Formación en empresa 50,011.1 Adquirir as destrezas para desempeñar o posto na empresa

50TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 13 CA1.2 Identificouse o elemento para substituír e o tipo de unión utilizada. TO.1 - Traballos do alumno•

N 15 CA1.4 Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos. TO.2 - Traballos do alumno•

S 10 CA1.5 Aplicáronse os tratamentos anticorrosivos nas unións. TO.3 - Traballos do alumno•

S 15 CA1.6 Preparouse o pegamento e pegouse o elemento respectando os tempos de
presecadura e curado.

TO.4 - Traballos do alumno•

S 11 CA1.7 Realizouse o engatillamento de elementos fixos. TO.5 - Traballos do alumno•

S 10 CA1.8 Aplicáronse os tratamentos de estanquidade que se deben efectuar en unións
pegadas e engatilladas.

TO.6 - Traballos do alumno•

S 13 CA1.9 Verificouse que os elementos ensamblados cumpran as especificacións
dimensionais e de forma do vehículo.

TO.7 - Traballos do alumno•

S 13  CA1.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade e protección ambiental
estipuladas para as operacións realizadas.

TO.8 - Traballos do alumno•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Unión de elementos fixos mediante pegamentos.

 Elementos engatillados.

 Adhesivos estruturais.

 Corrosión nos procesos de unión.

 Proteccións en unións de diversos tipos.
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Contidos

 Tratamentos de selamento e estanquidade.

 Procesos de pegado.

 Procesos de engatillamento.

 Riscos. Normas de prevención e protección ambiental.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

50,0Formación en empresa -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

Dar as explicacions
necesarias.

• Realizar os traballos
encomendados

• Piezas• Ferramentas e utiles de
fabricacion

• TO.1 - Traballos do
alumno

•

TO.2 - Traballos do
alumno

•

TO.3 - Traballos do
alumno

•

TO.4 - Traballos do
alumno

•

TO.5 - Traballos do
alumno

•

TO.6 - Traballos do
alumno

•

TO.7 - Traballos do
alumno

•

TO.8 - Traballos do
alumno

•

50,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8  Elementos pegados e engatillados. 10

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Substituir elementos fixos pegados e engatillados usando o
equipamento e materiais necesarios.

10,011.1 Substituir elementos fixos pegados e engatillados usando o equipamento
e materiais necesarios.

10TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Describíronse os procedementos empregados na desmontaxe e na montaxe de
elementos.

PE.1 - Examen, memoria•

N 10 CA1.2 Identificouse o elemento para substituír e o tipo de unión utilizada. PE.2 - Memoria•

S 10 CA1.3 Describíronse as características e o uso dos adhesivos estruturais. LC.1 - Memoria do traballo•

N 10 CA1.4 Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos. TO.1 - Traballos realizados no taller•

S 10 CA1.5 Aplicáronse os tratamentos anticorrosivos nas unións. LC.2 - Memoria de traballo•

S 10 CA1.6 Preparouse o pegamento e pegouse o elemento respectando os tempos de
presecadura e curado.

LC.3 - Memoria de traballo•

S 10 CA1.7 Realizouse o engatillamento de elementos fixos. TO.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 10 CA1.8 Aplicáronse os tratamentos de estanquidade que se deben efectuar en unións
pegadas e engatilladas.

LC.4 - Memoria de traballo•

S 10 CA1.9 Verificouse que os elementos ensamblados cumpran as especificacións
dimensionais e de forma do vehículo.

TO.3 - Memoria de traballo•

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

TO.4 - Memoria de traballo•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Unión de elementos fixos mediante pegamentos.

 Elementos engatillados.

 Adhesivos estruturais.
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Contidos

 Corrosión nos procesos de unión.

 Proteccións en unións de diversos tipos.

 Tratamentos de selamento e estanquidade.

 Procesos de pegado.

 Procesos de engatillamento.

 Riscos. Normas de prevención e protección ambiental.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Substituir elementos fixos
pegados e engatillados
usando o equipamento e
materiais necesarios. -
Substituir elementos fixos
pegados e engatillados
usando o equipamento e
materiais necesarios.

Explicaions teoricas.
Presentacion dun caso
practico. Aclaracion de
dubidas

• Toma de aountes.
Resolucion caso
practico. Realizacion
dun traballo.

• Analizar o tipo de union
co fin de seleccionar o
adhesivo mas
adecuado. Coñecer as
propiedades e
caracteria¡sticas dos
adesivos estruturais
mas habituais.
Determinar o proceso a
seguir en funcion das
caracteristicas da union
proyectada.

• Apuntamentos.
adhesivos. Videos.
Practicas no vehiculo.

• LC.1 - Memoria do
traballo

•

LC.2 - Memoria de
traballo

•

LC.3 - Memoria de
traballo

•

LC.4 - Memoria de
traballo

•

PE.1 - Examen, memoria•

PE.2 - Memoria•

TO.1 - Traballos
realizados no taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.3 - Memoria de
traballo

•

TO.4 - Memoria de
traballo

•

10,0TOTAL
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CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 45% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 45% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

Dita taboa representa a actitude do alumno hacia o traballo e sera puntuada con 1 punto sobre a nota cada apartado sera valorado en 0,1.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os  alumnos/as  que  non superen  as probas  teóricas  terán a posibilidade  de recuperar   mediante   unha   segunda   proba,   sempre   que

cumpran satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo  de  obrigado  cumprimento  a  realización  de  todas  as  prácticas presentadas na programación para obter a suficiencia e co ánimo de

respetar a diversidade de ritmos, recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos

que non remataran dentro dos prazos previstos cumprir cos obxectivos marcados.

Na  nota  global  da  recuperación  terase  en  conta  o  apartado  actitudinal  na mesma proporción que para avaliación.

A recuperación levarase a cabo, dependendo das carencias de cada alumno cunha serie de exercicios e ou probas teóricas e prácticas daquelas

partes a recuperar por parte do alumno, realización de traballos escritos, etc.; e que o profesor seleccionará en cada caso para que os obxectivos

non logrados nun principio sexan acadados .

Nesta fase de recuperación, o sistema de avaliación será o mesmo que durante o  desenvolvemento  normal  do  curso,  tendo  en  conta  o

mesmo  reparto especifico na cualificación da recuperación dos distintos contidos (actividades prácticas 50%, parte teórica 40% e parte actitudinal

10%).

Os alumnos que teñan suspensa a parte práctica, a recuperación consistirá na realización  dunha  serie  de  prácticas  indicadas  polo  profesor,

así  como  si  o considera oportuno a elaboración de traballos correspondentes coas prácticas a realizar, debendo o alumno ao remate de cada

unha  elaborar unha memoria da mesma, a cal será cualificada xunto coa práctica polo profesor, sendo de obrigado cumprimento a presentación

destas memorias; en caso contrario terá suspensa  a  devandita  práctica.  Para  ter  aprobado  este  apartado  o  alumno deberá ter superadas

tódalas prácticas.

En calquera caso, para ter superado o módulo, haberá que ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións do curso académico.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos que superen o 10% de inasistencia á clase e por tanto perdan o dereito á avaliación continua terá que superar unha proba dividida en

dúas partes: unha teórica e outra práctica segundo se establece no Regulamento de Réxime Interno do Instituto.

1ª  parte:

Proba  teórica  que  versará  sobre  os  contidos  de  cada  unha  das unidades formativas do currículo do módulo. Esta proba celebrarase nun

único día.

2ªparte:

Proba  práctica  na  que  se  levará  a  cabo  como  mínimo  unha  das prácticas realizadas polo alumnado en cada trimestre. Esta proba poderá ter

unha duración superior a un día.

Estas  probas  abarcarán  a  materia  impartida  ao  longo  do  curso  académico.

Comunicarase  as  datas  destas  probas  con  antelación mediante  unha comunicación escrita que se colocará no panel informativo do

Departamento.

Levarase a cabo en primeiro término a proba teórica, e si supera esta, posteriormente a proba práctica, recalcando que para poder acceder á proba

práctica haberá que ter superado a proba teórica.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se

reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a

xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna,

así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia

educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan

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

Sempre que o caso o requira, e dacordo co alumno/a, prestaráselle unha atención especial e diseñaránselle tarefas de reforzo. A estes alumnos

tratarase de buscaráselles un grupo axeitado para que se sintan apoiados polos

compañeiros.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Respeto ao profesor e aos/as compañeiros/as.

Respeto as instalacións e todo o material da aula e dos talleres.

Orde en canto ao uso do material do taller.

Cumprir coas normas de seguridade e hixiene.

Traballo en equipo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sempre e cando se poida o longo do curso intetarase facer algunha actividade estraescolar tal como:

Visitas a empresas .

Asistencia a feiras do automóbil

Asistencia a conferencias.

Elaboración de documentación fora da aula.

Participar en concursos
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10.Outros apartados

10.1) Outros apartados

Ensino semipresencial: segundo anuncio da Conselleria de Educación no plan de continxencia poderíase chegar a aplicar un 50% de formación

telemática das sesións lectivas do grupo. Seguindo esas directrices, no caso de que en certos momentos do curso non se poidan impartir polos

motivos excepcionais do Covid-19 os contidos de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

a temática a impartir neses momentos e adiantar novos contidos, e contemplando no caso dun escenario da imposibilidade de ensino presencial a

realización de certas realizacións prácticas deseñadas e adecuadas para esa temporalización.

      Os criterios de avaliación e de cualificación  serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores extrapolados da forma proporcional a

posible modificación de actividades non presenciais. Os mínimos exixibles corresponderanse tamen co definido nesta programación.

       Utilizaremos principalmente a Aula virtual do centro, tanto para os apuntamentos como para realizar a aprendizaxe, así como a entrega das

tarefas, distintos métodos de avaliación, xa sexan exames, entrega de traballos, tarefas, vídeos de prácticas, etc., ou outros medios que se

consideren oportunos, como poden ser videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0260 Mecanizado básico 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o

alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de

resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles

han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral. Neste sentido compre ter

en conta que os contidos correspondentes a este módulo son transversais e non se asocian a ningunha unidade de competencia.

Dende un punto de vista práctico, o curriculo que conforma o módulo ten que ver coa adquisición de certos recursos, que se ben non se relacionan

específicamente co desenvolvemento directo da profesión, axudarán ao alumnado adquirir o coñecemento de técnicas de traballo que poden selle

útiles no desenrollo da profesión; a interpretación de planos e esquemas, o manexo de euipos de medida ou as técnicas de traballo con máquinas

ferramentas e o proceso de soldadura son algúns dos temas que concretan o curriculo.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
26000

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 56 50 X X X X

2 Técnicas de expresión gráfica Estudo das técnicas de expresión gráfica necesarias para a
realización de tarefas relacionadas co mecanizado

24 15 X

3 Metroloxía e trazado Estudo da metroloxía aplicada ao mecanizado ademais do
marcado de pezas destinadas ao mecanizado

25 20 X

4 Mecanizado Estudo dos procesos mais básicos que se realizan na área de
mecanizado dos talleres

20 10 X X

5 Soldadura Estudo das características da soldadura branda. 3 5 X

Total: 128

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 56

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias. NO

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso. NO

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa. 56,011.1 Aplicar os coñecementos adquiridos no deseño e construción dun útil
relacionado co taller de mantemento de vehículos

1.2 Realizar operacións de soldadura branda

1.3 Realizar correctamente a operación de remachado respectando as
dimensións do deseño trazadas sobre as superficies de traballo.

1.4 Realizar correctamente a operación de limado de superficies,
empregando as ferramentas axeitadas a cada paso da operación e
respectando as cotas e deseños establecidos

1.5 Realizar correctamente a operación de corte con desprendemento de
labra empregando as ferramentas axeitadas en cada caso e respectando os
deseños e dimensións establecidas nas operacións previas de trazado

1.6 Realizar correctamente a operación de corte sen desprendemento de
labra empregando as ferramentas axeitadas en cada caso e segundo as
marcas e dimensións obtidas nas operacións de trazado plano

1.7 Realizar correctamente a preparación das máquinas e a operación de
tradeado empregando correctamente as técnicas descritas en canto ás
velocidades de corte e avance e respectando os puntos determinados nas
operacións previas de trazado ao aire.

1.8 Realizar correctamente as operacións de roscado interior e exterior
empregando as ferramentas axeitadas en cada casio e respectando o
deseño da peza que se mecaniza e as súas dimensións

56TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas
correspondentes (limadura, corte, etc.).

OU.1 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA3.9 Efectuouse o corte de chapa con tesoiras previamente seleccionadas en función dos
cortes.

OU.2 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5  CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos. OU.3 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA4.4 Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras. OU.4 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.5 Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a lubricación adecuada. OU.5 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA4.6 Efectuouse o escareamento tendo en conta o furado e o elemento para embutir nel. OU.6 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA4.8 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exterior, e
efectuouse a lubricación correspondente.

OU.7 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 2  CA4.10 Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. OU.8 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 3 CA5.2 Realizouse a preparación da zona de unión e elimináronse os residuos. OU.9 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.3 Seleccionouse o material de achega en función do material base e a unión que haxa
que efectuar.

OU.10 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.4 Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á unión que se
pretenda efectuar.

OU.11 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. OU.12 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando os criterios de
seguridade.

OU.13 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.7 Efectuouse a unión e o recheo de elementos, e comprobouse que cumpran as
características de resistencia e homoxeneidade requiridas.

OU.14 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.9 Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas. OU.15 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran. OU.16 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.2 Xustificouse a solución elixida. OU.17 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.3 Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos. OU.18 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.4 Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aos materiais
utilizados na fabricación dos útiles.

OU.19 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

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

OU.20 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.6 Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e
o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha maior produtividade.

OU.21 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de limadura.

 Corte de materiais con serra de man.

 Operacións de serraxe.

 Procesos de corte con tesoiras de chapa.

  Procesos de execución de roscas.

 Proceso de tradeadura.

 Procesos de execución de soldaduras.

 Conformación de metais
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PROFESIONAIS

Contidos

 Unión de metais.

 Tolerancias de medidas.

 Mantemento de ferramentas.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

56,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

Realizar as tarefas
indicadas polo
titor/titora da empresa

• Infrome valorativo da
empresa

•

Productos propios da
actividade nos talleres
de carrozaría

•

Recursos propios da
empresa

• OU.1 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.2 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.3 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.4 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.5 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.6 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.7 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.8 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.9 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.10 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.11 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.12 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.13 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.14 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.15 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.16 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.17 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.18 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.19 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.20 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.21 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

56,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Técnicas de expresión gráfica 24

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Conceptos básicos e ferramentas de debuxo 4,011.2 Describir e empregar correctamente os elemetots básicos do debuxo e a
simboloxía empregada

1.1 Coñecer as ferramentas empregadas na representación gráfica industrial

Sistemas de representación e croquizado 6,022.1 Definir a operación de croquizado e a súa funcionalidade no taller de
electromecánica

2.2 Representar pezas, sistemas e os seus detalles principais por medio de
croquis

2.3 Definir o sistemas diédrico de representación e explicar os tipos de
proxeccións empregados

2.4 Coñecer as características da representación de pezas e conxuntos por
medio de vistas

Perspectiva 4,033.1 Describir os sistemas de representación de pezas en perspectiva

3.2 Relacionar as proxeccións (planta, alzado e perfil) coa representación en
perspectiva

Cortes e seccións 5,044.1 Definir os cortes e seccións

4.2 Representar cortes e seccións das pezas debuxadas

Cotación 5,055.1 Coñecer a normas de cotación das pezas represenatadas

5.2 Realizar a cotación na representación de pezas

24TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 16 CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas. PE.1 - Láminas realizadas•

S 16 CA1.2 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a
información contida neste.

PE.2 - Láminas realizadas•

S 16 CA1.3 Utilizouse a simboloxía específica dos elementos. PE.3 - Láminas realizadas•

S 16 CA1.4 Reflectíronse as cotas. PE.4 - Láminas realizadas•

N 16 CA1.5 Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo. PE.5 - Láminas realizadas•

- 9 -
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 16 CA1.6 Realizouse o esbozo con orde e limpeza. TO.1 - Orde e limpeza nos traballos
realizados

•

N 4 CA1.7 Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso de
medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar.

TO.2 - Concreción das pezas e os debuxos
obtidos

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Debuxo técnico básico.

 Normalización de planos.

 Simboloxía: normalización.

 Planta, alzado, vistas e seccións.

 Cotación.

 Técnicas de esbozamento.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Conceptos básicos e
ferramentas de debuxo -
Explicación dos conceptos
e dos elementos básicos do
debuxo

Introdución sobre as
técnicas de expresión
gráfica e os elementos
principais e ferramentas
básicas do debuxo
técnico. Explicación das
normas empregadas na
representación gráfica
industrial.

• Realiza unha lámina de
cajetín coa finalidade
de aprender ou mellorar
as técnicas de uso das
ferramentas de debuxo
e fixar o coñecemento
sobre os tipos de liña
empregados na
represenación de pezas
e vistas.

•

Realiza unha lámina de
rotulación empregando
caligrafía normalizada
coa finalidade de
aprender as normas e
para potenciar a orde e
limpeza no traballo.

•

Lámina: con cajetín
propio

•

Lámina: con cajetín
rotulado

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aula de informática•

Material de debuxo
técnico.

•

Conexión a internet•

PE.3 - Láminas
realizadas

•

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Sistemas de representación
e croquizado

Explica o sistema
diédrico e os tipos de
proxección para
despois explicar o
concepto de vista e a
súa interpretación.
Explica a necesidade
de realización de
debuxo a man alzada
(croquis) e as
características que
debe ter este tipo de
representación.

• Sobre folio, o alumnado
debe croquizar
intuitivamente as pezas
que lle dea o profesor,
acotando as partes
indicadas (detalles
salientables).

•

Sobre folios, o
alumnado representará
a man alzada as vistas
obtidas de modelos de
pezas propostos polo
profesor (haberá unha
dificultade crecente en
canto á interpretación
dos modelos) tendo en
conta que deben
respectar as normas de
representación en
canto á colocación das
vistas no plano,
respectar as normas de
representación
estudadas.

•

Folio co croquis dunha
peza no que se acoten
as partes indicadas
polo profesor

•

Folios coa
representación das
vistas dos modelos
propostos polo
profesor.

•

Aula dotada con
ordenadores para o
profesor e para os
alumnos, canón de
proxección e conexión
á rede e o alumnado
deberá dispoñer do seu
equipo individual de
ferramenta de debuxo.

• PE.1 - Láminas
realizadas

•

PE.2 - Láminas
realizadas

•

TO.1 - Orde e limpeza
nos traballos realizados

•

4,0Perspectiva Explica o concepto de
perspectiva e os
elementos de
perspectiva nos
distintos sistemas;
explica a perspectiva
isométrica e a
perspectiva cabaleira;
relaciona as
proxeccións das pezas
coa súa perspectiva.

• O alumnado deberá
representar nunha
lámina a peza en
perspectiva cabaleira a
partir da interpretación
das vistas da mesma
que serán aportadas
polo profesor.

•

O alumnado deberá
representar nunha
lámina a peza en
perspectiva isométrica
a partir da
interpretación das
vistas da mesma que
serán aportadas polo
profesor.

•

Lámina na que se
represente unha peza
en perspectiva
cabaleira; a peza
deberá ser deducida da
interpretación das
vistas da mesma que
será o que o profesor
lle entregue ao
alunado.

•

Lámina na que se
represente unha peza
en perspectiva
isométrica; a peza
deberá ser deducida da
interpretación das
vistas da mesma que
será o que o profesor
lle entregue ao
alunado.

•

Aula cun ordenador do
profesor e con canón
de proxección. Material
do alumno: láminas A4,
lapis, goma de borrar,
escadras, regra
graduada, xogo de
rotuladores de
marcado.

• PE.2 - Láminas
realizadas

•

TO.1 - Orde e limpeza
nos traballos realizados

•

5,0Cortes e seccións Define os termos corte
e sección relacionados
coas técnicas de
expresión gráfica e
explica as
características en canto
a súa representación e
os elementos do
debuxo que terán que
aplicarse sobre as
vistas cortadas ou
seccionadas.

• Nunha lámina A4 o
alumnado deberá
representar as vistas
seccionadas dunha
peza proposta polo
profesor.

• Lámina A4 coas vista
seccionadas ou
cortadas  dunha peza
proposta polo profesor.

• Aula cun ordenador do
profesor e con canón
de proxección. Material
do alumno: láminas A4,
lapis, goma de borrar,
escadras, regra
graduada, xogo de
rotuladores de
marcado.

• PE.2 - Láminas
realizadas

•

PE.3 - Láminas
realizadas

•

TO.1 - Orde e limpeza
nos traballos realizados

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Cotación Explica a normativa en
canto a cotación de
pezas no debuxo
industrial e os
elementos empregados
na operación.

• A man alzada o
alumnado representará
as vistas dunha peza a
partir da súa
perspectiva (acotada) e
colocará as cotas
necesarias para que as
vistas queden
perfetamente
delimitadas.

•

O alumnado
representará as
perspectiva duna peza
partindo das vistas
acotadas; debránse
manter as dimensións
propostas no debuxo.

•

Debuxo a man alzada
das vistas dunha peza
coas acotacións
mínimas para que a
peza quede
completamente
definida.

•

Lámina coa
representación dunha
peza en perspectiva
coas dimensións
especificadas nas súas
cotas indicadas nas
vistas.

•

Aula cun ordenador do
profesor e con canón
de proxección. Material
do alumno: láminas A4,
lapis, goma de borrar,
escadras, regra
graduada, xogo de
rotuladores de
marcado.

• PE.2 - Láminas
realizadas

•

PE.3 - Láminas
realizadas

•

PE.4 - Láminas
realizadas

•

PE.5 - Láminas
realizadas

•

TO.2 - Concreción das
pezas e os debuxos
obtidos

•

24,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Metroloxía e trazado 25

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Metroloxía 15,011.1 Describir os sistemas de unidades métrico e anglosaxón.

1.2 Manexar os difierentes aparatos de medida mecánicos empregados no
taller de electromecánica de vehículos

1.3 Transformar as unidades entre sistemas de medida.

Trazado 10,022.1 Describir as ferramentas e técnicas de trazado.

2.2 Realizar operacións de trazado plano e trazado ao aire

25TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores,
transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa posta a cero en casos
necesarios.

TO.1 - Traballos desenvolvidos no taller
para a realización de medicións

•

S 15 CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas
medidas que haxa que efectuar.

PE.1 - Exames sobre a materia•

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

S 5   CA2.3.1 Describiuse o sistema métrico de medición e interpretáronse os conceptos de
nonius e de apreciación

PE.2 - Exames•

N 5   CA2.3.2 Describiuse o sistema anglosaxon de medición PE.3 - Exames•

N 10 CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar
a medición e o trazado de pezas.

TO.2 - Ficha de traballo (proxecto de
mecanizado)

•

N 10 CA2.5 Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o
anglosaxón.

PE.4 - Exames sobre a materia•

S 15 CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos
adecuados e coa precisión esixida.

LC.1 - Traballos desenvolvidos no taller•

S 10 CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse
a súa preparación.

TO.3 - Traballos desenvolvidos no taller•

S 10 CA2.8 Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización da peza. LC.2 - Traballos desenvolvidos no taller•

S 10 CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos
planos.

TO.4 - Verificación dos resultados obtidos
na práctica

•
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100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos de metroloxía. Sistemas de medidas.

 0Operacións de trazado.

 Magnitudes e unidades.

 Instrumentos de medida directa.

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

 Teoría do nonius.

 Tipos de medida.

 O trazado na elaboración de pezas.

 Obxecto do trazado, fases e procesos.

 Útiles do trazado.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Metroloxía - Descrición dos
sistemas de unidades.
Tipos de medida e aparatos
de medida

Explicación dos
sistemas de unidades e
medidas. Explicación
dos aparellos de
medida empregados no
taller de
electromecánica de
vehículos; descrición
das aplicacións
informáticas
empregadas para o
entrenamento na
realización das
medidas.
Proporá a realización
de axustes dos
aparatos de medida e a
realización de
medicións cos mesmos.

• Resolución de
cuestións de carácter
teórico sobre os
sistemas de medida
(cálculos coas unidades
de medida e
intercambio de medidas
entre os sistemas
estudados)

•

Realización de
medicións co calibre
empegando as
unidades do sistema
internacional e as do
sistemas anglosaxón.

•

Realización de
medicións co
micrómetro (palmer)
empregando as
unidades do SI

•

Realización de
medicións co reloxo
comparador
(empregado como
ferramenta de medición
por comparación)
Realización de  co
alexómetro (empregado
como ferramenta de
medición por
comparación)
Determinación do
diámetro dun cilindro
empregado (ou similar)
o alexómetro como
aparato de medida
directa.

•

No caderno do
alumno/a deberán
quedar reflectidas as
explicacións recibidas e
a solución de todos os
problemas relacionados
cos sistemas de
unidades propostos
polo profesor. En canto
ás prácticas realizadas
no taller, o alumnado
levará rexistro de todas
as realizadas no seu
caderno con indicación
das dificultades
atopadas no proceso.

• Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Equipos de medida do
taller

•

Conexión a internet•

LC.1 - Traballos
desenvolvidos no taller

•

PE.1 - Exames sobre a
materia

•

PE.2 - Exames•

PE.3 - Exames•

PE.4 - Exames sobre a
materia

•

TO.1 - Traballos
desenvolvidos no taller
para a realización de
medicións

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Trazado - Descrición das
técnicas de trazado;
ferramentas empregadas

Explicación das
operacións de trazado
e a súa funcionalidade
no taller de
electromecánica;
Descrición das
ferramentas e das
técnicas empregadas
na realización das
peracións.
Proposta de actividades
de trazado plano e ao
aire.

• Operación de trazado
plano; trazarán dous
cadrados sobre unha
chapa de aceiro coas
dimensións
determinadas polo
profesor; realizarán a
operación de corte
empregando discos de
corte; deteminarán
catro puntos en cada
unha das chapas
empregando as
técnicas de trazado
plano estudadas e
seguindo as intrucións
do profesor.

•

Operación de trazado
ao aire; marcarán a
peza que
posteriormente ter que
mecanizar. Marcarán
empregando as
técnicas e ferramentas
de trazado ao aire a
peza segundo o deseño
proposto (dado que a
avaliación é contínua,
avaliarase o resultado
cando a peza estea
rematada, formando
parte da avaliación total
do proceso)

•

Dúas chapas de 10x10
mm con catro puntos
marcados co granete
colocados no espazo
segundo as instrucións
dadas.

•

Unha peza de aceiro
coas marcas para a
realización do
mecanizado posterior
(as marcas para
realizar o corte e para
delimitar os puntos de
tradeado posterior)

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aparatos de medida,
ferramenta e útiles de
trazado ao aire.

•

Aparatos de medida,
ferramenta e útiles de
trazado plano.

•

LC.2 - Traballos
desenvolvidos no taller

•

TO.2 - Ficha de traballo
(proxecto de
mecanizado)

•

TO.3 - Traballos
desenvolvidos no taller

•

TO.4 - Verificación dos
resultados obtidos na
práctica

•

25,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mecanizado 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Materiais 6,011.1 Coñecer as características dos materiais empregados na construción do
automóbil

1.2 Describir os tratamentos aplicados para modificar as súas caracterísitcas

1.3 Describir o proceso de corrosión e as técnicas aplicadas para minimizala.

1.4 Coñecer os ensaios realizados sobre os materiais para verificar as súas
caracterísitcas

Operacións de mecanizado 14,022.1 Descríbir as ferramentas e técnicas empregadas nas operacións de
limado

2.2 Describir as ferramentas de corte

2.3 Describir as máquinas de tradear e as ferramentas empregadas (describir
filos e superficies das brocas e as técnicas de afiado)

2.4 Describir as roscas e as súas características proncipales; clasificalas
tendo en conta os distintos sistemas de roscas

20TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA3.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil
(fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc).

PE.1 - Exames e traballos escritos•

S 15 CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. PE.2 - Exames e/ou traballos escritos sobre
a materia

•

N 5 CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en
conta o traballo que vaian realizar.

PE.3 - Exames e/ou traballos escritos sobre
a materia

•

N 5 CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar. PE.4 - Exames e/ou traballos escritos sobre
a materia

•

S 5 CA3.5 Determinouse a secuencia de operacións necesarias. TO.1 - Planificación dos traballos•

S 10 CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais,
os acabamentos e as formas que se desexen.

TO.2 - Traballos realizados no taller•

N 5 CA3.7 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para
executar a peza.

TO.3 - Traballos realizados e planificación
dos mesmos

•

S 5 CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas
máquinas segundo o material que se tradee.

TO.4 - Axustes dos parámetros previos á
realización dos traballos

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA4.2 Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaia tradear e do
diámetro do trade.

TO.5 - Axustes dos parámetros previos á
realización dos traballos

•

S 5 CA4.3 Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. TO.6 - Verificación dos traballos
preparatorios para a operación de roscado

•

N 5 CA4.7 Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do
parafuso.

TO.7 - Verificación dos diámetros•

S 5 CA4.9 Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu paso, sexan
as estipuladas.

TO.8 - Análise dos traballos realizados•

S 15  CA4.11 Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no automóbil. PE.5 - Exames e/ou traballos escritos•

S 10  CA4.12 Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que tradear, e
explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento, etc.).

PE.6 - Exames e/ou traballos escritos•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Obxecto da limadura.

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

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

 Corte con tesoira de chapa: tipos de tesoiras.

 Obxecto da tradeadura.

 0Normalización e representación de roscas.

  Cálculos para a execución de roscas interiores e exteriores.

  Medición de roscas.

 Máquinas de tradear.

 Parámetros para ter en conta en función do material que se pretenda tradear.

 Brocas: tipos e partes.

 Escareamento.

 Clases de parafusos.

 Partes das roscas: tipos de roscas e o seu uso.

 Sistemas de roscas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Materiais - Estúdanse os
materiais metálicos
empregados na construción
do automóbil e as súas
caracteristicas

Explica os materiais
metálicos empregados
na fabricación de
automóbiles e describe
as súas características
principais; describe os
tratamentos aplicados
para mellorar ou
modificar as
características para que
teñan un
comportamento
específico na súa
función concreta;
describe os ensaios
realizados para a
verificación das súas
propiedades.
Describe o proceso de
corrosión e as medidas
aplicadas para evitalo
ou retrasar a súa
aparición.

• Elaborarán un traballo
escrito no que
describirán os procesos
de obtención do ferro,
do aceiro e da fundición
indicando as
característica do aceiro
e da fundición;
indicarán os materiais
metálicos non ferrosos
empregados na
fabricaicón do
automóbil, as súas
características e a súa
aplicación concreta nos
vehículos.
Explicarán os
tratamentos aplicados
sobre os distintos
materiais e as
características obtidas
e os ensaios realizados
para verificalas.
Explicarán o proceso
da corrosión e as
medidas para evitala.

• Un traballo por alumno
no que se describan os
puntos descritos nas
tarefas.

• Auila virtual - Apuntes•

Aula virtual - Tarefas•

Conexión a internet•

PE.1 - Exames e
traballos escritos

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Operacións de mecanizado
- Descríbense as
operacións de mecanizado
manual realizadas sobre os
materiais metálicos, así
como as ferramentas e
técnicas empregadas no
desenvolvemento das
devanditas operacións.

Describe as
ferramentas de limado
e as características e
clasificación  tendo en
conta distintos
parámetros como o
picado, o grao de corte,
a forma, o tamaño, etc.
Indica as técnicas de
limado e describe os
traballos que terá que
realizar o alumno.
Explica os medios de
protección individual
que deberán empregar
os alumnos no
desenvolvemento das
tarefas.

•

Explicaranse as follas
de serra indicando as
súas caracterísitcas e a
súa clasificación;
describirase o arco de
serra. Proporase ao
alumnado un ou uns
exercicios de corte con
desprendemento de
labra sobre a peza que
están a mecanizar.

•

Explica as máquinas e
ferramentas
empregadas nas
operacións de
tradeado; explica as
velocidades de corte e
de avance en función
das características dos
materiais sobre os que
se traballa e describe
as formas de realizar as
operacións de
preparación e
realización dos
traballos.
Explica as fórmulas que
lle permiten seleccionar
os diámetros das
brocas en función das
roscas.
Explica os EPI
necesarios para a
realización dos
traballos e propoñe a
realización da seguinte
fase ao alumnado.

•

Define as roscas,
explica os tipos de
rosca e as clasifica en
función de diversos
parámetros.
Describe as
ferramentas
empregadas na
fabricación manual de
roscas e explica as
operacións que se
deben realizar. Propoñe
a realización dos

•

Partindo dun trozo de
metal preparado e
cortado previamente
coa serra automática o
alumno debera rebaixar
as súas dimensións ata
acadar as propostas
polo profesor na
explicación dos
traballos que deberán
realizarse; a peza
deberá alcanzar unhas
dimensións concretas,
unhas formas
determimadas e a
calidade superficial
descrita na proposta de
traballo.

•

Unha vez o alumnado
teña a peza
mecanizada tal e como
se propoñe na tarefa
anterior, deberá realizar
o trazado ao aire
segundo as técnicas
aprendidas para marcar
unha liña de corte;
despois de realizar o
corte con unha folla de
serra, deberán
mecanizar a nova
superficie obtida para
alcanzar o acabado
superficial similar ao do
resto da peza.

•

Traza unha forma
concreta proposta polo
profesor empregando a
técnica de trazado ao
aire e serra e mecaniza
ata lograr un acabado
igual ao do resto da
peza. Determina os
puntos de tradeado
sobre a superficie da
peza seguindo as
instrucións do proxecto.

•

Seguindo o deseño
proposto deberán
realizar o tradeado da
peza nos puntos
anteriormente trazados
sobre a súa superficie.
Previamente á
realización dos trades,
terán que calcular o
diámetro da broca en
función das roscas  que
se realizarán
posteriormente, a
velocidade de corte e
de avance. Deberán
respectar as instrudións
recibidas en canto ás
medidas de prevención
de riscos. Realizarán as
trades solicitadas.

•

Unha peza de metal
cunas dimensións e
forma concretas
establecidas na
proposta de traballo;
presentará catro roscas
mecanizadas sobre os
trades realizados
cunhas características
concretas en canto ás
dimensións das roscas.

•

Unha varas calibradas
roscadas  e
mecanizadas

•

Dúas chapas de aceiro
mecanizadas cunhas
dimensións concretas e
relachadas dúas a
dúas.

•

Chapas cortadas con
cizallas cunhas
dimensións
determinadas.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Equipo de ferramentas
de mecanizado e
aparatos de medida e
verificación, ferramenta
de trazado, trades e
brocas, equipo de
ferramenta de roscado,
pletina de ferro e
chapas de metal.

•

Conexión a internet•

PE.2 - Exames e/ou
traballos escritos sobre a
materia

•

PE.3 - Exames e/ou
traballos escritos sobre a
materia

•

PE.4 - Exames e/ou
traballos escritos sobre a
materia

•

PE.5 - Exames e/ou
traballos escritos

•

PE.6 - Exames e/ou
traballos escritos

•

TO.1 - Planificación dos
traballos

•

TO.2 - Traballos
realizados no taller

•

TO.3 - Traballos
realizados e planificación
dos mesmos

•

TO.4 - Axustes dos
parámetros previos á
realización dos traballos

•

TO.5 - Axustes dos
parámetros previos á
realización dos traballos

•

TO.6 - Verificación dos
traballos preparatorios
para a operación de
roscado

•

TO.7 - Verificación dos
diámetros

•

TO.8 - Análise dos
traballos realizados

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

traballos.

Explica os procesos
corte sen
desprendemento de
labra e de remachado e
as ferramentas
empregadas; propón a
realización dun traballo
relacionado.

•

Sobre os buracos
realizados no paso
anterior, deberán
realizar as roscas
descritas nos traballos
empregando as
ferramenas de roscado
manual seguindo as
instrucións dadas polo
profesor.
Cortaran varas cunhas
dimensións concretas e
mecanizaran un
cadrado nun extremo
delas; polo extremo
contrario mecanizarán
unha rosca en cada
unha das varas
empregando a
ferramenta e as
técnicas correctas.

•

Deberá realizar o corte
de chapas con cizallas
manuais polas liñas de
trazado realizadas
previamente
empregando as
técnicas de trazado
plano.
Sobre as chapas
cortadas y marcadas
previamente realizarán
trades; terán que unir
as chapas de dúas e
dúas por medio de
remaches.

•

20,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Soldadura 3

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Soldadrura branda 3,011.1 Coñecer as técnicas e ferramentas de traballo nos procesos de soldadura
branda

3TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 50 CA5.1 Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda. PE.1 - Exames e traballos•

S 50 CA5.8 Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e mais o seu
funcionamento.

PE.2 - Exames e traballos•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldar: soldadores e lampadiñas.

 Materiais de achega.

 Desoxidantes máis utilizados.

 Preparación do metal base.

 O estaño.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Soldadrura branda Explica a función da
soldadura branda;
explica as ferramentas
e os procesos de
traballo en cada caso e
propoñe a realización
dos traballos prácticos

• Realiza un traballo de
recheo por medio de
soldadura branda

•

Realiza a unión de
cables e terminais
eléctricos

•

Realiza a montaxe e
desmontaxe de
compoñentes
electrónicos sobre unha
placa

•

Da Ta1.1 obterase
unha chapa dun
vehículo recuperada (o
alumno debe rechear o
oco e preparar a
superficie de maneira
que non se note a
intervención)

•

Da Ta1.2 obteranse
cables soldados entre
si e cables unidos a
terminais por medio de
soldadura.

•

Da Ta1.3 obteranse
placas de circuito
impreso con
compoñentes
electrónicos montados
e posteriormente
desmontados,
quedando a placa limpa
de restos.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Ferramenta de
soldadura branda
(soldadores eléctricos,
lampadiñas de gas)
mateiais de achega e
desoxidantes,
cableado, terminais, un
vehículo, placas de
entrenamiento e
compoñentes
electrónicos.

•

Conexión a internet•

PE.1 - Exames e
traballos

•

PE.2 - Exames e
traballos

•

3,0TOTAL
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11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O caderno de aula aplica os criterios de cualificación mostrados a continuación:

-  Para o cálculo da nota terase en conta as porcentaxes, con peso orientativo, para cada criterio de avaliación establecido no punto 4c desta

programación.

-  Tamén se indicará o valor que ten asignado cada INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN para o calculo da nota en cada UD, na súa ausencia é o

seguinte:

                As puntuacións de cada apartado do instrumento de avaliación PE: proba escrita e as normas para a súa execución (cando sexa preciso)

aparecerán escritas nos mesmos, dando unicamente por positivas as respostas completas e correctas. Tamén se especificará o valor de cada

apartado de cada pregunta. No caso de non aparecer o valor de cada apartado entenderase que todos teñen igual valor, por exemplo.: Unha

pregunta, cun valor de 1 punto, se ten catro apartados, cada un deles valerá 0,25 puntos.

                As puntuacións das probas prácticas procederán das TO e LC establecidas para cada unidade didáctica.

As probas escritas terán unha duración establecida para a súa realización dun máximo de duas horas e o número de preguntas será variable en

función dos contidos das unidades didácticas

As probas prácticas teñen unha duración establecida dentro nesta programación. No caso de non ser realizadas na súa totalidade, os aspectos

que non poidan ser avaliados terán unha nota de 0 sobre 10.

2. A NOTA POR AVALIACIÓN

Calcularase facendo a media ponderada das notas de cada unidade didáctica terminada ou parcialmente terminada e avaliada nese período.

3. NOTA FINAL

Será a media ponderada da nota das 3 avaliacións. Será preciso ter polo menos un cinco en cada unidade didáctica para facer media e aprobar.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles establécense claramente no apartado 4.c da presente programación.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No caso de non acadar resultado favorable, ben por non facer correctamente ou non rematar as tarefas propostas, ben por non superar algún

mínimo esixible ou ben por non obter unha calificación suficiente o alumnado poderá asistir ás actividades de recuperación no período previsto na

normativa. En dito período o alumnado poderá facer ou terminar tarefas incompletas ou ben, no caso de tarefas con avaliación desfavorable, facer

outras novas que serán propostas polo profesor para cada situación concreta. De existir probas escritas de avaliación o profesor plantexará a

recuperación das mesmas durante o mesmo período.

Se aínda así non se acadase unha avaliación favorable, o profesor plantexará probas finais escritas e/ou prácticas, (pudendo ser supostos

prácticos), que abarquen todos os criterios de avaliación do currículo para todo o curso. Se o alumno supera a proba final a nota asignada a
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recuperación será de 5 puntos. A realización da proba final realizarase antes da avaliación final.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación será continua, perdendo o dereito á mesma cando as faltas do alumnado superen o 10 % das horas das que consta o módulo.

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

No caso de perda do dereito á avaliación continua o alumnado poderá realizar unha proba específica tal e como se contempla no artigo artigo 25.5º

da Orde do 12 de xullo de 2011.

A proba consistirá nun exame teórico escrito, e de superalo, unha proba práctica onde os criterios de cualificación serán os descritos no apartado

4c.

Para avaliar esta proba atenderase unicamente ao resultado da mesma e non se terán en conta os aspectos observados durante o curso, tales

como os traballos desenvolvidos, as actitudes observadas e as probas escritas realizadas

Considerarase que o alumno ou alumna superan a materia se a cualifcación obtida e de 5 puntos ou maior.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da programación didáctica realizarase tendo en conta o seguimento da programación, e tomando en consideración os datos anotados

no caderno de aula. Do estudo destes datos pódense extrapolar solucións para mellorar a programación didáctica tanto en contidos, como en

temporalización dos mesmos.

Para avaliar a práctica docente, fanse ó final de cada trimestre enquisas de satisfacción docente. Nelas o alumnado valora distintos aspectos

ademáis da práctica docente.

O seguimento, polo tanto levarase semanalmente na aplicación informática.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do ciclo formativo, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para

orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encargue da titoría dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias específicamente académicas, ou persoais con incidencia educativa. Esta información poderase obter:
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1-Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

2- Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrardo, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

3- Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

4- Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

5- Da experiencia profesional previa.

6- Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

7-Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8- Probas iniciais específicas

Os acordos que adopte o equipo docente nesta sesión de avaliación recolleranse nunha acta, especialmente aqueles que teñan que ver cos

aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas para alumnos con necesidades educativas especiais.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

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

No caso de detectarse alumnado con necesidades educativas especiais, deseñaranse as medidas de atención e reforzo específicas, tales como a

atención individualizada (se é posible tendo en conta o número de alumnos), a adaptación dos tempos de realización dos traballos, a proposta de

adaptación de espazos se é o caso.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto á educación en valores marcamos os seguintes obxectivos:

Concienciar ao alumnado e ao resto da comunidade educativa de que os espazos de ensino relacionados co ciclo de electromecánica de vehículos

son AULAS e que, polo tanto, deberanse aplicar os criterios correspondentes ás aulas; non é un taller mecánico. Todas as normas de organización

e urbanidade rexen tamén para estes espazos.

Fomentar a igualdade e a non discrimimación por razón de sexo, raza ou outros motivos é tamén un dos obxectivos. En concreto traballamos a

coeducación eliminando calquera manifestación que sexa denigrante ou irrespectuosa con calquera membro da comunidade educativa.

Infomar sobre o coidado ao medio ambente é outro dos obxectivos da aula; o taller de automóbil xera moitos residuos e temos a obriga de

fomentar a clasificación e reciclaxe dos mesmos así como a importancia da recollida selectiva dos mesmos. Accións como o control do gasto en

papel de limpeza, o control do xabón, a obrigatoriedade de clasificación dos residuos, etc. serán prácticas habituais no funcionamento do taller.

Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade educativa será outro dos obxectivos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Nas reunións iniciais do departametno non se propuxo a realizacoón de actividades complementarias e extraescolares inicalmente. Non obstante,

non se nega a posibilidade de participación nas que poideran xordir ao longo do curso organizadas por outros departamentos, como poden ser as

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

posibles actividades de emprendemento organizadas polo departamento de orientación. Así mesmo temos que dicir que poden xurdir algunhas

actividades no seo do propio departamento, inicialmente non previstas y que teñan un interese especial para o alumnado; neste caso estudarase a

participación nelas.

10.Outros apartados

10.1) Información da programación

Entrégaselle ó alumnado o resume da programación coa secuenciación e criterios de avaliación. Se comentan e resolven dúbidas na clase. Dita

programación estará dispoñible na aula virtual do módulo.

10.2) Recursos didácticos e entrega de tarefas e exames

Debido á situación derivada do COVID-19 non se entregará documentación en papel como pode ser apuntes, boletíns ou exames. Tampouco se

admitirá a entrega de documentación, e tarefas en papel co fin de previr os contaxios. O material da aula estará exposto na aula virtual e a entrega

de traballos, exames de outra documentación farase a través da aula virtual tamén.

O inicio do curso verificarase que todo o alumnado é capaz de acceder á aula virtual como tamén ás video conferencias por se é preciso un

confinamento.

Será preciso dispor de aulas con ordenadores para a realización de probas teóricas ou ben de dispor de rede WIFI nas aulas para poder acceder á

Aula Virtual onde se atoparán os exames e onde será obrigatorio entregar as respostas en formato .pdf.

Por este motivo faise necesario dunha aula de informática dotada de ordenadores ou conexión via WIFI nas aulas de referencia.

10.3) Realización das prácticas

As prácticas realizaranse sempre respectando as normas de seguridade tanto na aula como nos talleres:

Na aula poderánse realizar pequenas montaxes electrónicas con equipamento que será entregado ao alumnado debidamente desinfectado. Este

equipamento será custodiado polo alumnado ata que sexa reclamado polo profesor. Os polímetros serán adquiridos polo propio alumnado e en

ningún caso o material e os equipos serán compartidos. En todo momento deberanse respectar as normas de seguridade.

No taller empregarase obligatoriamente máscaras FFP2 que serán aportadas polo Centro Educativo, así como pantallas e guantes. A ventilación

dos talleres será contínua en función dos edificios das características do edificio. Se a distancia entre o alumnado e o profesorado non pode ser

respectada deberá ser obligatorio o uso, ademais, de pantallas, como pode ser no caso de traballos dentro dos vehículos etc. e tratarase de que a

espoxición sexa a mínima, adaptando se é precios as prácticas.

Preferentemente traballaráse de xeito individual pero de ser necesario organizaránse grupos de traballo de 2 alumnos máximo e estes manterán

tamén a distancia de seguridade.

A desinfección das mans será obligatoria á entrada e á saida das aulas e dos talleres.

Estas normas poderán ser modificadas en función das instruccións da dirección do centro ou das autoridades competentes.
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10.4) Posibles escenarios na avaliación

Escenario 1: Presencial

Cada UD esta dividida en CA que abarcan todos os RA do currículo do módulo.

Neste escenario a avaliación realizarase tal e como se indica na presente programación

Na programación nos apartados, 4.c. Axuste de avaliación e 5.2. Criterios de avaliación e niveis dos logros dos mínimos exixibles, indicase para

cada CA o nivel de logro que ten que alcanzar o alumno.

A nota numérica da primeira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da segunda avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da terceira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota final do módulo obterase da suma da cualificación de todos os CA impartidos o longo do curso.

A avaliación dos CA mediante táboa de observacións realizarase partindo do traballo de taller e das fichas de traballo que cada alumno ten que

cubrir e entregar, cabe a posibilidade de que algún alumno copie as fichas de traballo dos compañeiros sen chegar a realizar as probas indicadas

nas fichas. Se o profesor percibe dubidas, sobre as fichas de traballo e os coñecementos adquiridos polo alumno, poderá derivar o alumno a unha

proba práctica final na que abarcara todos os CA nos que o profesor perciba dubidas sobre o nivel de logro alcanzado polo alumno.

Escenario 2: Semipresencialidade individual

Neste escenario abarcara ao alumnado que por mor da COVID-19 teña que manter corentena por prescrición medica.

O alumnado nesta situación realizara tarefas propostas polo profesor do módulo, contara co foro da aula virtual e as mensaxes dentro da aula

virtual. Tamén, en caso necesario poderanse realizar video conferencias a través de WEBEX como apoio para resolver dubidas.

Será requisito imprescindible para a superación do módulo a entrega de todas as tarefas.

A avaliación dos CA teóricos realizarase a través de proba escrita, esta proba farase cando o alumnado remate a corentena, e será presencial. No

suposto caso que o período de corentena se alongue dificultando a realización da proba escrita presencial realizarase unha proba telemática de

preguntas con un tempo limitado. No suposto que o alumnado non posúa conectividade para poder facer a proba escrita telemáticametente, a

proba será substituída por un traballo teórico que o alumnado debera facer chegar ao centro.

A avaliación dos CA prácticos realizarase por táboa de observación, cando o alumnado remate a corentena, debera realizar as prácticas

pendentes.

Durante o período de corentena o alumno/a adiantara materia no relevante os CA teóricos, o rematar o período de corentena facilitaraselle ao

alumno/a a posibilidade de realizar os CA prácticos pendentes. No caso de que o período de corentena se alongue dificultando a realización das

practicas, estas serán substituídas por traballos escritos que abarquen os CA prácticos.

A avaliación será igual que no escenario 1.

Alumnado con conectividade

Tera as tarefas colgadas na aula virtual e debera entregalas en tempo e forma na mesma aula virtual.

Alumando sen conectividade

Recollera as tarefas cando asista a clase presencial e entregaras da mesma forma.

Escenario 3: A distancia
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Alumnado con conectividade.

Neste escenario as practicas de taller que abordan os CA prácticos serán, substituídas por traballos escritos que o alumnado debera entregar en

tempo e forma na aula virtual.

As probas escritas realizaranse  na aula virtual con un tempo limitado.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.

Alumnado sen conectividade.

As CA teóricos e prácticos serán avaliados por traballos que o alumno debera recoller e entregar no centro.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0255 Elementos metálicos e sintéticos 72020/2021 320267

MP0255_12 Elementos metálicos 72020/2021 188157

MP0255_22 Elementos sintéticos 72020/2021 132110

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ASUNCIÓN FERNÁNDEZ LORENZO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A presente programación realizase tomando como referencia o contido do Decreto 59/2010, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do

ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en carrozaría. Esta programación didáctica corresponde ó módulo profesional de

Elementos Metálicos e Sintéticos, e ten una duración de 267 horas das 2000 horas totais que constitúen o ciclo, dentro da modalidade formativa

FP DUAL.

Destas 267 horas, 110 impartiranse como FCE e as 157 restantes coma FME. O periodo de FCE esténdese dende mediados de setembro do 2018

ata finais de febreiro de 2019, estendéndose a  FEM dende prinpios de marzo ate finais de agosto.

 Este módulo profesional conten a formación necesaria alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo:

- Interpretar a información e, en xeral, a linguaxe simbólica en relación coas operacións de mantemento e reparación na área de carrozaría,

para caracterizar o servizo que cumpra realizar.

- Seleccionar as máquinas, os útiles, as ferramentas e os medios de seguridade necesarios, e identificar as súas características e as súas

aplicacións, para efectuar os procesos de mantemento na área de carrozaría.

- Identificar as deformacións e analizar as súas posibilidades de reparación, para determinar o proceso de reconformación.

- Analizar técnicas de conformación de elementos metálicos e sintéticos en relación coas características do produto final, para as aplicar.

- Describir os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, identificando as accións que se deben realizar nos casos

definidos, para actuar de acordo coas normas estandarizadas.

A competencia xeral do título consiste en realizar as operacións de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de

carrozaría, bastidor, cabina e equipamentos ou apeiros, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as especificacións de

calidade, seguridade e protección ambiental.

Este módulo profesional conten a formación necesaria para acadar as competencias seguintes do ciclo:

- Identificar os procesos de reparación interpretando información técnica incluída en manuais e catálogos segundo o bo facer profesional.

- Reparar elementos metálicos e sintéticos da carrozaría empregando as técnicas e os procedementos establecidos.

- Reparar deformacións de elementos fixos estruturais da carrozaría manexando os equipamentos requiridos e aplicando as técnicas

adecuadas.

- Realizar o mantemento de primeiro nivel na maquinaria e nos equipamentos, de acordo coa ficha de mantemento e coa periodicidade

establecida.

- Aplicar os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais de acordo co establecido na normativa.

O módulo está dividido en dúas unidades formativas que á súa vez divídense nos seguintes bloques de contidos:

Unidade formativa 1: elementos metálicos:

BC1. Diagnose de deformacións de elementos metálicos

BC2. Reparación en chapas de aceiro

BC3. Reparación en chapas de aluminio

Unidade formativa 2: Elementos sintéticos:
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BC1. Diagnose de deformacións de elementos sintéticos

BC2. Reparación de elementos plásticos e compostos

Esta figura profesional exerce a súa actividade nas industrias de construción e mantemento de vehículos, na área de carrozaría, nos subsectores

de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e de obras públicas, e ferrocarrís, así

como noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de chapa, transformacións e adaptacións de carrozarías, adaptacións e montaxe de

equipamentos de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e da construción, en vehículos pesados, e na construción e reparación de

elementos de fibra, compostos e pintura.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Chapista reparador/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de

construción e obras públicas, e material ferroviario.

- Instalador/ora de cristais e montador/ora de accesorios.

- Pintor/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e

obras públicas, e material ferroviario.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0255_12

Resultados de
aprendizaxe

MP0255_22

Resultados de
aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 100 30 X X X

2 Diagnostico, técnicas e
procedementos de reparación
en elementos metálicos
deformados

Coñecer os equipos e ferramentas empregados na
conformación de chapa.

34 10 X

3 Reparación de elementos de
aceiro

Seleccionar equipos, medios e materiais.  Reparar aceiro
usando o método apropiado

54 20 X X

4 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 72 25 X X

5 Procedementos de reparación e
diagnose de elementos
sintéticos da carrozaría

Identificar aas características, composición, tipos, natureza e
propiedades dos plásticos máis usados na carrozaría dos
vehículos

60 15 X X

Total: 320

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 100

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Diagnostica deformacións en elementos metálicos, para o que selecciona as técnicas e os procedementos de reparación. NO

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

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Diagnóstico de deformacións en elementos metálicos da
carrozaría

10,011.1 Seleccionar o equipamento preciso para determinar o nivel e tipo de dano

1.2 Aplicar as técnicas de detección de abolladuras

1.3 Clasificar os danos en función do grao e accesibilidade, determinando os
procedementos corretos de reparación, e así determinar a necesidade de
subtituir ou reparar a peza

1.4 Verificar que a diagnose cote a formación sinalada

Repaso de chapa 40,022.1 Aprendizaxe dos procesos e procedementos de reparación en zonas con
acceso e zonas pechadas

2.2 Aprendizaxe dos procesos e procedementos de reparación de
abolladuras con estiramento e sen estiramenteo

2.3 Coñecer e aplicar as normas de seguridade, saúde laboral e impacto
ambiental nos procesos de conformación de chapa de aceiro das carrozarías

Reparación de paneis de aluminio da carrozaría 50,033.1 Aprender a reparar paneis de aluminio, seleccionando o equipamento
preciso e aplicando os procesos e procedementos de reparación estipulados

3.2 Coñecer os diferentes procesos e procedementos de reparación en
paneis de aluminio dos vehículos

3.3 Coñecer e aplicar as normas de seguridade, saúde laboral e impacto
ambiental nos procesos de conformación de paneis de aluminio das
carrozarías

100TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

LC.1 - Equipamento da empresa•

S 3 CA1.4 Identificouse a deformación aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto,
lixadura, peite de siluetas, etc.).

LC.2 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA1.5 Clasificouse o dano en función do seu grao e da súa extensión (leve, medio ou forte)
e en función da súa localización (de acceso doado ou difícil, ou sen acceso).

LC.3 - Proba sobre vehículo con dano en
chapa

•

S 2 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. LC.4 - Proba sobre vehículo con dano en
chapa

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación formulada. LC.5 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA2.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función
da deformación.

LC.6 - Equipamento da empresa•

N 2 CA2.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación. LC.7 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

N 2 CA2.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano. LC.8 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.4 Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro. LC.9 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.5 Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de calor e batido. LC.10 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.6 Reparáronse elementos metálicos de difícil acceso mediante martelo de inercia e
ventosas.

LC.11 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.7 Efectuouse a reparación de elementos sen acceso mediante a apertura dunha ventá
e a utilización do martelo de inercia.

LC.12 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 9 CA2.8 Reparouse a deformación mediante varas, logo de elixir a apropiada ao tipo de
deformación.

LC.13 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA2.9 Verificouse que o elemento recuperara as formas e as dimensións orixinais. LC.14 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5  CA2.10 Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de impacto ambiental no
proceso de traballo.

TO.1 - Sobre os procesos e procedementos
aplicados

•

S 2 CA3.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función
da deformación.

LC.15 - Equipamento da empresa•

N 2 CA3.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación. LC.16 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA3.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano. LC.17 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 8 CA3.4 Conformáronse deformacións mediante elementos de batido para aluminio, logo de
efectuar a temperaxe da superficie.

LC.18 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 8 CA3.5 Conformáronse aboladuras en elementos de aluminio, logo de temperar a superficie,
utilizando gonzos e espárragos, soldadura con atmosfera de argon e por descarga do
condensador.

LC.19 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 8 CA3.6 Reparouse a deformación utilizando ventosa e martelo de inercia, logo de temperar a
superficie.

LC.20 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 3 CA3.7 Temperouse a superficie utilizando identificadores térmicos. LC.21 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA3.8 Corrixíronse as deformacións en superficies de aluminio polo método de sistemas de
varas, logo de elixir a vara acaída para este tipo de deformación.

LC.22 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 3 CA3.9 Verificouse que as operacións realizadas devolvan as formas e as dimensións
orixinais.

LC.23 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5  CA3.10 Aplicáronse normas de seguridade, saúde laboral e impacto ambiental no proceso
de traballo.

TO.2 - Sobre os procedementos e procesos
aplicados

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Clasificación do dano en función da súa extensión e da súa localización.

 Operacións de conformación de elementos.

 Normas para ter en conta na reparación de paneis de aluminio.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Tratamento mecánico e tratamentos térmicos empregados.

 Métodos de reparación en superficies de aluminio.

 Procesos de reparación.

 Temperaxe nos traballos de aluminio.

 Procedemento de recollemento de chapa.

 Ferramentas e equipamentos específicos para reparar carrozarías de aluminio.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Diagnóstico de
deformacións en elementos
metálicos da carrozaría -
Acotación de danos en
elementos metálicos da
carrozaría

Realizar as tarefas
encomendadas pola
persoa responsable da
súa formación na
empresa

• Diagnosticar as
deformacións da chapa
e os equipamentos
precisos pra determinar
o nivel e tipo de dano

•

Aplicar as distintas
técnicas de diagnose
de abolladuras ou
danos na carrozarías
(visual, ao tacto,
lixado...)

•

Clasificar os danos en
función do grao e
intensidade (leve,
medio, grave) e en
función da súa
localización (sen
acceso, de acceso
limitado ou sen acceso)

•

Determinar o
procedemento de
reparación idóneo en
función da clasificación
de danos

•

Os aportados pola
empresa

• LC.1 - Equipamento da
empresa

•

LC.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.3 - Proba sobre
vehículo con dano en
chapa

•

LC.4 - Proba sobre
vehículo con dano en
chapa

•

LC.5 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.6 - Equipamento da
empresa

•

LC.7 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.8 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Repaso de chapa -
Reparación de elementos
de aceiro non estrutural

As tarefas
encomendadas pola
persoa responsable
durante o periodo
formativo na empresa

• Realizar desabollados
(reparación de
deformacións )
mediante elementos de
batido específicos para
aceiro (tas, martelo,
tranchas, palancas...)

•

Practicar recollidos de
chapa aplicando calor
en zonas con
estiramentos amplios e
en zonas con
estiramentos puntuais
da chapa

•

Practicar reparacións
de  deformacións en
zonas sen acceso
mediante uso de
elementos de tracción e
soldadura

•

 Practicar reparacións
de deformacións
mediante o uso de
ventosas (neumáticas,
manuais e adhesivas)

•

Practicar reparacións
de deformacións
mediante o uso de
varas , elexindo a
apropiada ao tipo de
deformación

•

Verificar a calidade da
reparación
comprobando que o
elemento recupera as
dimensións orixinais

•

Aplicar as normas de
seguridade, de saúde
laboral e de impacto
ambiental nos procesos
de traballo

•

Os aportados pola
empresa

• LC.9 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.10 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.11 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.12 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.13 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.14 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

TO.1 - Sobre os
procesos e
procedementos
aplicados

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

50,0Reparación de paneis de
aluminio da carrozaría -
Conformación de paneis de
aluminio da carrozaría para
devolver as formas e cotas
orixinais dos mesmos

Realizar as tarefas
indicadas pola persoa
responsable da súa
formación na empresa

• Coñocer os
equipamentos,
materiais, e medios
necesarios para a
reparación de paneis
de aluminio en función
da deformación

•

Saber diagnosticar o
nivel e tipo de
deformación para
determinar o método de
reparación máis
axeitado

•

Coñecer a importancia
do temperado do
aluminio nos procesos
de reparación e do uso
de indicadores térmicos

•

Practicar a
conformación de
deformacións mediante
elementos de batido
para aluminio

•

Practicar a reparación
de paneis de aluminio
empregando gonzos e
espárragos, soldando
con atmósfera de argos
e por sistemas de
descarga de
condensador

•

Reparar elementos de
alumnio da carrrozaría
mediante ventosas e
martelos de ineciar

•

Reparar paneis de
alumino mediante o uso
de varas

•

Saber verificar que as
operacions realizadas
devolven as costas
orixinais das pezas
reparadas

•

Coñecer e aplicar as
normas de seguridade,
saúde laboral e impacto
ambiental no proceso
de traballo

•

Os aportados pola
empresa onde
desenvolve a formación
o alumno

• LC.15 - Equipamento da
empresa

•

LC.16 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.17 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.18 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.19 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.20 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.21 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.22 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.23 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

TO.2 - Sobre os
procedementos e
procesos aplicados

•

100,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Diagnostico, técnicas e procedementos de reparación en elementos metálicos deformados 34

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Características e o equipamento do taller de reparación de
chapa

12,011.1 Coñecer  as características e o uso de ferramentas e equipamentos
empregados na conformación da chapa.

1.2 Coñecer as diferentes áreas dun taller de reparación de carrozarías

Materiais metálicos empregados na fabricación de carrozarías 12,022.1 Identificar as características e a composición do material metálico para
reparar (aceiros, aluminios, etc.).

2.2 Diferenciar os tipos de aceiro dunha carrozaría

2.3 Coñecer as técnicas de transformación dos materias metálicos para a
fabricación de carrozarías

Diagnóstico de deformacións 10,033.1 Coñecer  e aplicar os diferentes métodos de detección de abolladuras
(visual, tacto, lixado...)

3.2 Distinguir os niveis de dano que poden existir

3.3 Diferenciar deformacións con acceso directo e sen acceso directo ou de
configuración pechada

3.4 Elexir a ferramenta axeitada e os procedementos adecuados en función
do tipo de deformación

34TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Identificáronse as características e a composición do material metálico para reparar
(aceiros, aluminios, etc.).

PE.1 - Traballo na aula•

S 20 CA1.2 Explicáronse as características e o uso de ferramentas e equipamentos empregados
na conformación da chapa.

PE.2 - Traballo na aula•

S 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para determinar o nivel e o tipo de
dano da deformación.

PE.3 - Traballo na aula•

S 15 CA1.4 Identificouse a deformación aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto,
lixadura, peite de siluetas, etc.).

LC.1 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 15 CA1.5 Clasificouse o dano en función do seu grao e da súa extensión (leve, medio ou forte)
e en función da súa localización (de acceso doado ou difícil, ou sen acceso).

LC.2 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 10 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. OU.1 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 5 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación formulada. LC.3 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación do material metálico e as súas características.

 Ferramentas e equipamentos empregados na conformación da chapa.

 Técnicas de diagnóstico: visual, táctil, lixadura, peite de formas, etc.

 Clasificación do dano en función da súa extensión e da súa localización.

 Operacións de conformación de elementos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Características e o
equipamento do taller de
reparación de chapa -
Identificación de
ferramentas e equipos
básicos para a reparación
de carrozarías

Presentación do
módulo

•

Explicación dos
contidos. Visita guiada
ao taller de carrozaría
co alumnado. Proposta
de exercicios teórico-
prácticos  para reforzar
conceptos

•

Realización dos
exercicios propostos e
participación activa na
clase

•

Identificación das
diferentes áreas do
taller, do equipamento
e ferramentas

•

Coñecer a necesidade
de empregar medidas
de protección colectivas
e persoais, así como
coñecer e valorar a
xestión ambiental de
residuos do taller de
chapa

•

Atención na clase as
explicacións do
profesor. Realización
das probas teóricas.
Participacion activa na
clase

•

Identificar as
características e o
equipamento básico do
taller de reparación de
carrozarías

•

Coñecer as medidas de
protección colectivas e
persoais nas
operacións de
reparación de
elementos metálicos

•

Coñecer os
procedementos de
xestión medioambiental
dos residuos xerados
no taller de reparación
de carrozarías

•

Presentación
PowerPoint . Material
audiovisual

•

Equipamento da aula-
taller do centro
educativo

•

PE.2 - Traballo na aula•

PE.3 - Traballo na aula•

12,0Materiais metálicos
empregados na fabricación
de carrozarías  -
Identificación dos materiais
metálicos empregados na
fabricación de carrozarías

Explicación dos
contidos. Propoñer as
probas teóricas.
Corrección de probas
teóricas. Axuda e
aclaración de dúbidas

• Atención na clase as
explicacións do
profesor. Realización
das probas teóricas.
Participacion activa na
clase

• Coñecer  diferentes
procesos de fabricación
e obtención dos
materiais empregados
na fabricación de
carrozarías

•

Coñecer a variada
tipoloxía de aceiros e
aliaxes presentes na
carrrozaría dun
vehículo

•

Presentación de
PowerPoint e outro
material audiovisual

•

 Documentación técnica
do fabricante.

•

Monografías e
publicacións
bibliográficas diversas,
especialmente de
Cesvimap e Centro
Zaragoza

•

PE.1 - Traballo na aula•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Diagnóstico de
deformacións  - Diagnóstico
de deformación en pezas
metálicas

Expoñer ao alumnado
os distintos métodos na
identificación e
clasificación dos danos
(leve, medio ou forte)
así como das técnicas
de diagnose
empregadas (visual, ao
tacto, lixadura..)

•

Explicar ao alumno a
difererenza entre zonas
con acceso e as zonas
de difícil acceso ou sen
acceso como factores
determinantes na
elección dos
procedementos de
reparación

•

Indicar o alumno como
determinar as pezas
para substituír ou para
reparar, en función da
gravidade e localización
do dano.

•

Realizar a identificación
dos danos en
elementos metálicos
aplicando técnicas e
procedementos de
diagnostico (peites de
siluetas, lima de
carroceiro ou garlopa,
por detección visual ou
tacto)

•

Decidir en función do
dano clasificado si se
repara ou substitúe, e
verificar que o
diagnóstico cote a
deformación formulada

•

Que o alumno sexa
capaz de realizar a
identificación do dano,
clasificalo e decidir a
reparación ou
substitución, así como
verificar que o
diagnóstico cote a
deformación formulada

• Pezas metálicas da
carrozaría de vehículos
con danos de diferente
grao e localización

•

Peite de siluetas, limas
de repasar, garlopas,
lámpadas específicas
de deteccion de
abolladuras, tacos e
lixas

•

Monografías e
publicacións
bibliográficas diversas,
especialmente de
Cesvimap e Centro
Zaragoza

•

Material audiovisual de
elaboración propia e
recurso de internet

•

LC.1 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

LC.2 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

LC.3 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

OU.1 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

34,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Reparación de elementos de aceiro 54

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Diagnostica deformacións en elementos metálicos, para o que selecciona as técnicas e os procedementos de reparación. NO

RA2 - Repara elementos de aceiro para devolver as formas e as cotas orixinais, aplicando as técnicas e os procedementos axeitados. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Bases para a reparación de chapa 10,011.1 Coñecer  as operacións básicas do chapista e os tipos de desabollado

1.2 Seleccionar os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en
función da deformación.

Reparación de elementos metálicos da carrozaría 44,022.1 Diagnosticar o nivel e o tipo de deformación.

2.2 Determinar o método de reparación axeitado en función do dano

2.3 Reparación de elementos metálicos  en zonas de acceso doado mediante
tratamentos mecánicos da chapa

2.4 Reparación de elementos metálicos en zonas de acceso doado mediante
aplicación de calor (recollido de chapa)

54TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. LC.1 - Practica no taller•

S 8 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación formulada. OU.1 - Practica no taller•

S 15 CA2.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función
da deformación.

TO.1 - Equipamento da aula-taller•

N 5 CA2.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación. OU.2 - Proba sobre vehículo con dano en
chapa

•

S 12 CA2.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano. PE.1 - Documentación•

S 15 CA2.4 Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro. LC.2 - Práctica no tallaer sobre elementos
metálicos con danos

•

S 15 CA2.5 Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de calor e batido. LC.3 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 20  CA2.10 Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de impacto ambiental no
proceso de traballo.

TO.2 - Procesos e procedementos prácticos•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de preparación previas á conformación de elementos.

 Métodos de reparación en función do tipo e localización do dano.

 Conformación do aceiro mediante operacións de batido.

 Técnicas de recollemento de chapa mediante aplicación de calor.

 Técnicas de desaboladura (de acceso doado ou difícil, e sen acceso).

 Técnicas de verificación de conformación de elementos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Bases para a reparación de
chapa - Aplicación dos
fundamentos técnicos  para
efectuar os procesos de
reparación de chapa

Explicación das bases
técnicas fundamentais
na reparación de chapa
(técnicas de
desabollado  e
operacións básicas do
chapista) e dos equipos
e ferramentas
empregados na súa
aplicación

• Explicación das
técnicas,
procedementos,
equipos e ferramentas
empregados no
recollido da chapa
mediante calor

•

Atención  na clase ás
explicacións do
profesor.

•

Identificación das
técnicas e métodos de
reparación en función
do tipo de dano

•

Coñecer os
fundamentos do repaso
de chapa, os equipos,
ferramentas e
procedementos de
conformación de
elementos metálicos da
carrozaría

• Presentación de power-
point e material
audiovisual

•

Monografías e
publicacións
bibliográficas diversas,
especialmente de
Cesvimap e Centro
Zaragoza

•

LC.1 - Practica no taller•

OU.1 - Practica no taller•

TO.1 - Equipamento da
aula-taller

•

44,0Reparación de elementos
metálicos da carrozaría  -
Procesos e procedementos
de reparación de
abolladuras en elementos
metálicos da carrozaría

Guiado do alumno na
aplicación das
diferentes técnicas de
conformado da chapa
de aceiro mediante
tratamento mecánico
en zónas de acceso
doado,
fundamentalmente con
ferramentas manuais
como tases, martelos,
palancas, limas de
repasar e tranchas.

•

Guiado do alumno na
aplicación das técnicas
de recollido de chapa
mediante a aplicación
de tratamentos
térmicos coa máquina
multifunción e
electrodos de cobre e
carbono

•

Esixir a aplicación das
normas de seguridade,
de saúde laboral e de
impacto ambiental nos
proceos de traballo

•

Realizar a
conformación de chapa
de aceiro mediante
tratamentos mecánicos
en zonas de acceso
doado,
fundamentalmente con
ferramentas manuais
como tases, martelos,
palancas, limas de
repasar e tranchas.

•

Realizar o recollido de
chapa

•

Coñecer e aplicar as
medidadas de
seguridade, de saúde
laboral e de impacto
ambiental nos procesos
de traballo.

•

Que o alumno sexa
capaz de realizar
correctamente as
operacións desta
actividade.

• Equipo multifunción e
accesorios.

•

Equipamento persoal
do chapista
(ferramentas manuais
de percusión e pasivas,
equipamento auxiliar...)

•

Chapas da carrozaría
con deformacións

•

LC.2 - Práctica no tallaer
sobre elementos
metálicos con danos

•

LC.3 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

OU.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
chapa

•

PE.1 - Documentación•

TO.2 - Procesos e
procedementos prácticos

•

54,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Formación en empresa. 72

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Diagnostica deformacións en elementos sintéticos, e selecciona as técnicas e os procedementos de reparación. NO

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Reparación de elementos termoplásticos da carrozaría 36,011.1 Seleccionar o equipamento preciso para a reparación de elementos
termoplásticos determinando as pezas a substituir ou reparar

1.2 Coñecer as técnicas, materiais, medios e procedementos de reparación
de elementos termoplásticos

1.3 Reparar deformacións sen rotura de elementos termoplásticos da
carrozarías

1.4 Reparar materiais termoplásticos mediante soldadura térmica

1.5 Reparar materiais termoplásticos mediante soldadura química

1.6 Reparar materiais termoplásticos mediante o uso de adhesivos
estruturais

1.7 Coñecer e aplicar as normas de seguridade laboral e de impacto
ambiental nos procesos de reparación de termoplásticos

Reparacion de termoestables e plásticos compostos da
carrozaría

36,022.1 Seleccionar o equipamento preciso para a reparación de elementos
termoestables e compostos determinando as pezas a substituir ou reparar

2.2 Coñecer as técnicas, materiais, medios e procedementos de reparación
de elementos termoestables

2.3 Reparar elementos termoestables da carrozaría

2.4 Coñecer e aplicar as normas de seguridade laboral e de impacto
ambiental nos procesos de reparación de termoestables

72TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. LC.1 - Elementos sintéticos da carrozaría do
vehículo

•

S 5 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación. LC.2 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto
que cumpra reparar.

LC.3 - Material sintético da carrozaría•

S 5 CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para
efectuar a reparación.

LC.4 - Equipamento da empresa•

S 5 CA2.3 Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar
o método de reparación do elemento.

LC.5 - Documentación•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.4 Determinouse o nivel do dano do elemento. LC.6 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 7 CA2.5 Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos con achega de
calor.

LC.7 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 15 CA2.6 Reparouse un elemento termoplástico mediante soldadura con achega de calor. LC.8 - Elementos sintéticos da carrozaría do
vehículo

•

S 15 CA2.7 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura química. LC.9 - Elementos sintéticos da carrozaría•

S 10 CA2.8 Reparouse un elemento de material termoplástico por pegado estrutural. LC.10 - Elementos sintéticos da carrozaría•

S 15 CA2.9 Realizouse a reparación de elementos de fibra mediante resina, catalizador e manta,
ata lograr as dimensións da peza.

LC.11 - Elementos sintéticos da carrazorías•

S 10  CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental. TO.1 - Procesos e procedementos levados
a cabo nas tarefas

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas e procedementos empregados para a identificación dos materiais sintéticos.

 Técnicas empregadas no diagnóstico de danos.

 Procesos de reparación en materiais sintéticos.

 Confección de patróns e soportes para a reparación.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

36,0Reparación de elementos
termoplásticos da
carrozaría - Reparación de
materiais termoplásticos,
devolvéndolle a forma e
dimensións orixinais

Realizar as tarefas
indicadas pola persoa
responsable da
formación do alumnado
durante o periodo de
formación na empresa

• Determinar as pezas a
substituir ou reparar en
función do tipo e nivel
de dano do elemento
verificando que a o
diagnostico cote a
deformación

•

Seleccionar
ferrramentas e
equipamentos, medios
e materias precisos
para a reparación, así
coma interpretar a
documentación técnica
e simboloxía do
fabricante asociada

•

Reparar deformacións
sen rotura en materias
termoplásticos

•

Reparar termoplásticos
mediante soldadura con
achega de calor e
mediantes soldadura
química

•

Reparar termoplásticos
da carrozaría mediante
pegado estrutural

•

Coñecer e aplicar as
normas de seguridade
laboral e impacto
ambiental dos procesos

•

Os aportados pola
empresa onde
desenvolve a formación
o alumno

• LC.1 - Elementos
sintéticos da carrozaría
do vehículo

•

LC.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.3 - Material sintético
da carrozaría

•

LC.4 - Equipamento da
empresa

•

LC.5 - Documentación•

LC.6 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.7 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.8 - Elementos
sintéticos da carrozaría
do vehículo

•

LC.9 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

LC.10 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

TO.1 - Procesos e
procedementos levados
a cabo nas tarefas

•

36,0Reparacion de
termoestables e plásticos
compostos da carrozaría -
Reparación de materiais
termoestables,
devolvéndolle a forma e
dimensións orixinais

Realizar as tarefas
indicacadas pola
persoa asiganada pola
empresa para guiar a
formación do alumno
durante a FEM

• O alumno selecciona os
equipamentos, os
medios e os materiais
necesarios para
efectuar a reparación.
do elemento composto
que cómpre reparar

•

Reparación de
elementos  de fibra
mediante resina,
catalizador e manta, ata
lograr as dimensións da
peza aplicando as
normas de seguridade
laboral e de impacto
ambiental

•

Os aportados pola
empresa onde
desenvolve a formación
o alumno

• LC.1 - Elementos
sintéticos da carrozaría
do vehículo

•

LC.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.3 - Material sintético
da carrozaría

•

LC.4 - Equipamento da
empresa

•

LC.5 - Documentación•

LC.6 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.9 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

LC.10 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

LC.11 - Elementos
sintéticos da carrazorías

•

TO.1 - Procesos e
procedementos levados
a cabo nas tarefas

•

72,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Procedementos de reparación e diagnose de elementos sintéticos da carrozaría 60

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Repara elementos de materiais plásticos e compostos, devolvéndolles a forma e as dimensións orixinais. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Materias sintéticos das carrozarías dos vehículos 20,011.1 Identificar as características, a composición, os tipos e a natureza dos
materiais sintéticos empregados nos vehículos

1.2 Coñecer as propiedades dos materiais pláticos e compostos

1.3 Coñecer os procesos de obtención e transformación de materiais
sintéticos na fabricación de carrozarías

Identificación de plásticos 15,022.1 Identificar e diferenciar os  diferentes tipos de plásticos  mediante ensaios

2.2 Identificar os diferentes tipos de plásticos mediante código do fabricante e
microfichas

Técnicas e procedementos de reparación de elementos
sintéticos

25,033.1 Diagnosticar o tipo  e nivel de dano  e  determinar o procedemento
correcto de reparación

3.2 Coñecer as técnicas, procesos e procedementos de reparación en
materiais sintéticos das carrozarías

3.3 Interpretar a documentación técnica e simboloxía asociada para
determinar o método de reparación

3.4 Coñecer os equipos, ferramentas e medios empregados na reparacion de
elementos sintéticos da carrozaría

3.5 Coñecer e aplicar as normas de seguridade laboral e de impacto
ambiental nos procesos de reparación de termoestables

60TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA1.1 Identificáronse as características, a composición, os tipos e a natureza dos plásticos
máis utilizados no automóbil.

PE.1 - Cuestións formuladas pola profesora•

N 5 CA1.2 Identificáronse as propiedades dos materiais plásticos e compostos. PE.2 - Cuestións formuladas pola profesora•

S 20 CA1.3 Identificáronse mediante ensaios os tipos de materiais plásticos. TO.1 - Proba diferentes materiais sintéticos•

S 8 CA1.4 Identificáronse os materiais plásticos que compoñen un elemento utilizando a
simboloxía gravada e microfichas.

PE.3 - Cuestións formuladas pola profesora•

S 8 CA1.5 Identificouse o tipo de dano aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto,
lixadura, peite de siluetas, etc.).

LC.1 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 10 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. PE.4 - Cuestións formuladas pola profesora•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación. LC.2 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 8 CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto
que cumpra reparar.

PE.5 - Cuestións formuladas pola profesora•

S 10 CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para
efectuar a reparación.

PE.6 - Cuestións formuladas pola docente•

S 8 CA2.3 Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar
o método de reparación do elemento.

PE.7 - Cuestións formuladas pola docente•

S 10  CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental. TO.2 - Procesos e procedementos prácticos•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Propiedades e utilización dos materiais plásticos e compostos no automóbil.

 Métodos de obtención de materias plásticas.

 Elastómeros.

 Materiais compostos: fibra de carbono, fibra cerámica, etc.

 Procesos de obtención de pezas de materiais termoplásticos e termoestables.

 Técnicas e procedementos empregados para a identificación dos materiais sintéticos.

 Técnicas empregadas no diagnóstico de danos.

 Identificación do material sintético: microfichas, ensaios, simboloxía normalizada, etc.

 Características das ferramentas e os equipamentos que se empregan na reparación de materiais sintéticos.

 Procesos de reparación en materiais sintéticos.

 Reparación de plásticos por conformación.

 Reparación de termoplásticos por soldadura con achega de calor, por soldadura química e por pegado estrutural.

 Materiais e produtos utilizados na reparación de materiais sintéticos.

 Confección de patróns e soportes para a reparación.

 Normas de seguridade inherentes aos procesos de reparación de materiais sintéticos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Materias sintéticos das
carrozarías dos vehículos -
Identificar as
características, a
composición, os tipos e a
natureza dos plásticos máis
utilizados no automóbil

Explicar os diferentes
tipos de materiais
sintéticos presentes
nas carrozarías dos
vehículos, aditivos,
fibras de reforzo,
propiedades,
características e
procesos de fabricación
.

• Realizar o cuestionario
e/ou traballo  proposto
pola profesora sobre os
contidos explicados

• Distinguir os diferentes
procesos de fabricación
de materiais sintéticos

•

Coñecer os diferentes
tipos de materiais
sintéticos e as
propiedades que poden
aportar os aditivos e
fibras de reforzo

•

Presentación de
PowerPoint . Material
audiovisual.
Documentación técnica
do fabricante.
Monografías e
publicacións
bibliográficas

• PE.1 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

PE.2 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

15,0Identificación de plásticos  -
Identificar as propiedades
dos materiais plásticos e
compostos

Documentar os
procesos de
identificación de
plásticos (combustión,
código, microfichas..)
así coma as
características e
composición do
elemento sintético a
reparar
omposición do
elemento sintético a
reparar.

• Realización do
cuestionario proposto
pola profesora

•

Identificación guiada
dos diferentes tipos de
elementos sintéticos
presentes nas
carrozarías dos
vehículos

•

Diferenciar os
diferentes tipos de
materiais sintéticos das
carrozarías

• Presentación de
PowerPoint . Material
audiovisual.
Documentación técnica
do fabricante.
Monografías e
publicacións
bibliográficas

•

Diferentes tipos de
elementos sintéticos da
carrozaría. Varillas dos
distintos tipos de
termoplásticos.

•

Elementos de
protección individual
(EPI¿s)

•

PE.3 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

TO.1 - Proba diferentes
materiais sintéticos

•

25,0Técnicas e procedementos
de reparación de elementos
sintéticos  - Procesos e
procedementos de
reparación e diagnose de
danos en elementos
sintéticos da carrozaría

Exposición  das
técnicas e
procedementos para
identificar danos en
elementos sintéticos e
determinar a reparación
ou a sustitución

• Realizar a identificación
do procedemento de
reparación necesario
para determinar a
necesidade da
reparación ou
sustitución da pez,
determinando o nivel de
dano do elemento

•

Interpretar a
documentación técnica
do fabricante e a
simboloxía asociada
aos procedementos de
reparación

•

Que o alumno sexa
capaz de realizar
correctamente as
operacións desta
actividade

• Paneis plásticos con
deformacións.
Equipamento. Ficha de
proceso.

• LC.1 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

LC.2 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

PE.4 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

PE.5 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

PE.6 - Cuestións
formuladas pola docente

•

PE.7 - Cuestións
formuladas pola docente

•

TO.2 - Procesos e
procedementos prácticos

•

60,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os que se detallan no apartado 4c de esta programación.

         CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

Os aspectos de avaliación serán:

PROBAS ESCRITAS

Valóranse os coñecementos técnicos adquiridos polo alumno, tanto dende o aspecto teórico coma sobre a capacidade de aplicalos na práctica.A

puntuación será do 0 a 10. O peso da cualificación de cada pregunta aparecerá indicada no texto da mesma pregunta. Será necesario acadar unha

nota igual ou superior a 5 para considerar superada a proba.

Como minimo realizarase unha proba escrita por avaliación, en caso de facer máis dunha proba por avaliación, calcularase a nota media ou

ponderada, segundo a importancia e/ou extensión da materia incuída en cada unha delas, sempre que a nota non sexa inferior a 4.

TRABALLOS E PRÁCTICAS NA AULA-TALLER

Será o resultado da valoración das distintas prácticas executadas polo alumno  sobre elementos previamente desmontados da carrozaría ou sobre

vehículo.

. Valoraranse aspectos tales como:

Coidado do material, instalacións,equipamento e ferramentas, actitude ordeada e

metódica na realización de tarefa, limpeza na execución de actividades e no posto de traballo, actitude responsable e iniciativa no traballo

individual e grupal, desenvolvemento do traballo de xeito autónomo esforzándose na realización de tarefas, seguimento das indicacións pertinentes

e

as especificacións técnicas, utilización dos EPIS de xeito adecuado e cumprimento das medidas de seguridade colectiva, identificación dos riscos

e perigos no desenvolvemento das tarefas, cumprimento das normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e ambiental e resposta positiva

ante problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades.

Estas prácticas terán un valor do 70% da nota neste apartado e serán recollidas na lista de cotexo da docente para cada alumno. O 30% restante

corresponderá ás fichas de traballo ou memorias, que grupal ou individualmente o alumnado  terá que facer sobre cada práctica realizada e que

deberán ser entregadas en forma e prazo indicado pola docente. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica,

o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede) así como a limpeza e claridade. A entrega en

prazo destas fichas non aporta puntuación, e requisito para a baremacion, entregar fóra de prazo implicará un desconto do 75% na puntuación.

Será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media para obter a cualificación positiva neste aspecto.

Aspectos avaliables en porcentaxes:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Probas escritas :50 %

Valoración dos traballos e prácticas na aula : 50 %

A nota final de cada avalición será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nos aspectos avaliables ,sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das partes para poder realizar a media.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das avaliacións, sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das avaliacións.

A aproximación a número enteiro das notas numéricas será como segue:

entre 0,00 e 1,50=1

entre 1,51 e 2,50=2

entre 2,51 e 3,50=3

entre 3,51 e 4,50=4

entre 4,51 e 5,50=5

entre 5,51 e 6,50=6

entre 6,51 e 7,50=7

entre 7,51 e 8,50=8

entre 8,51 e 9,50=9

entre 9,51 e 10=10

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A recuperación das partes non superadas nunha avaliación realizarase, como norma xeral, na avaliación seguinte, dacordo co procedemento que

se relata:

O alumnado que non acadara a cualificación positiva na proba ou probas escritas terá que realizar unha única proba escrita, que se formulará en

base aos contidos non superados e será valorada conforme aos criterios expostos no epígrafe 5 da programación.

Tamén se poderá superar mediante a elaboración dun traballo sobre a materia obxecto de recuperación, sempre que acadase a cualificación

positiva nos outros dous aspectos avaliables. A nota obtida por este procedemento non computará máis de 5.

O alumnado que non acadara a cualificación positiva no aspecto traballos e prácticas na aula-taller, realizará un exame práctico que se formulará

en base ás partes prácticas non superadas e/ou realizará unha serie de prácticas seleccionadas pola docente que serán valoradas conforme aos

criterios expostos no epígrafe 5 da programación . Neste último caso deberá entregar o alumno a correspondente ficha ou memoria de prácticas.

A data ou datas para a recuperación das partes non superadas, consensuarase previamente co alumnado afectado.

Co ánimo de respectar a diversidade de ritmos e circunstancias de cada alumno, recóllese a posibilidade de recuperar as partes non superadas

antes de finalizar a avaliación, quedando esta opción a criterio da docente.

Para todos aqueles alumnos que, chegado o fin de curso non conseguiran acadar a avaliación positiva da forma anteriormente descrita, disporán

dunha última proba de caracter teórico-práctico que fará referencia os contidos mínimos desta programación naqueles aspectos non superados.

Serán aplicados os criterios de avaliación e cualificación estipulados nesta programación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para aquel alumnado que perda o dereito á avaliación continua segundo o establecido na normativa, realizarase unha

proba extraordinaria de avaliación, que permitirá ao alumno evidenciar a adquisición dos resultados da aprendizaxe establecidos.

Datas da proba: As datas e horario serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro ou na porta da aula onde normalmente se imparten as
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clases deste módulo.

Constará dunha proba práctica e outra teórica ou ben unha combinación de ambas, segundo o profesorado considere oportuno para o

aproveitamento e resultado satisfactorio do procedemento de avaliación. Na formulación e avaliación destas probas, aplicaranse os criterios de

cualificación e os mínimos exixibles recollidos na programación.

Reforzos para lograr a recuperación: Durante o curso o alumnado poderá consultar dúbidas e contribuír ó seu plan individualizado de recuperación.

Teranse en conta os intrumentos de avaliación positivos a aquel alumno que perdendo o dereito á avaliación, demostre aproveitamento das horas

que ven a clase aplicando os criterios de corrección e cualificación expresados na programación

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Realizarase nas reunións de departamento cunha frecuencia mínima mensual seguimento da programación na cal se reflectirá o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer unha avaliación do planificado na presente programación e da

propia práctica docente: de xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas

distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se considera

necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Así mesmo,

deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Realizarase unha proba escrita con preguntas

sinxelas relacionadas cós contidos do módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.

Tamén se recabará información sobre estudos previos cursadso, experiencia profesional etc.. Dos resultado da avaliación inicial obteranse

información para determinar posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado

en relación co perfil profesional correspondente. Serviranos ademais como ferramenta de valoración cualitativa do alumnado, tanto desde un

punto de vista grupal como individual. É un transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e

polo tanto, é esencial para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

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

Para aquel alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados, adoptarase unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe :

Actividades abertas para que cada alumno as realice segundo as súas posibilidades, ofrecer esas actividades cunha gradación de dificultade en

cada unidade de traballo, organizar a aprendizaxe mediante proxectos que motiven e axuden a relacionar e aplicar coñecementos e propoñer

tarefas e actividades de reforzo que prioricen os contidos mínimos de cada unidade didáctica .

 Poderase formular, entre outras:

- Repetición de exercicios e prácticas de taller
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- Realización de resumes de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras por parte do alumno

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante o desenvolvemento do módulo farase fincapé nos seguintes aspectos:

Educación ambiental: Resaltarase a importancia de cumprir as normas medioambientais, especialmente no que respecta aos materiais cos que se

traballa na área de carrozaría.. Potenciaranse actitudes persoais de aproveitamente de materiais durante o desenvolvemento das

actividades.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade no traballo, así como o

cumprimento das normas de seguridade, especialmente cando se utilicen máquinas e/ou ferramentas que impliquen riscos.

Educación para a convivencia e a paz: Motivando e facilitando o traballo en grupo, durante a realización das actividades do módulo que o permitan.

Traballarase sobre todo a actitude de diálogo frente ao conflicto. Fomentarase actitudes de respeto cara as persoas, sexa cal sexa a súa condición

social, sexual, racial ou as súa crenzas, valorando o pluralismo e a diversidade

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Dada a actual situación pandémica, este curso académico non se contemplan a realización de actividades complementarias e extraescolares.

10.Outros apartados

10.1) Ensino semipresencial

No caso de ter que impartir  formación telemática por mandato das autoridades educativas e/ou sanitarias en función da evolución da pandemia

COVID-19, será preciso adaptar os contidos e os procesos de avaliación a estas circunstancias excepcionais. No caso de que en certos momentos

do curso non se poidan impartir docencia de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

temática a impartir neses momentos e inclusive adiantar novos contidos, adaptando á teledocencia, a  metodoloxía na impartición de contidos e

elaboración de probas.

    Os criterios de avaliación e de cualificación serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores, iso si, extrapolados de forma proporcional  á

posible  modificación de actividades non presenciais.

    Os mínimos exixibles corresponderanse tamén co definido nesta programación.

    Utilizaremos principalmente a aula virtual do Centro (plataforma moodle), sen menoscabo do emprego doutras plataformas de educación

telemática de fácil  manexo por parte do alumnado, inclusive outros medios de omunicación telemáticas que se consideren oportunos, tanto para a

impartición de contidos e actividades de ensino e aprendizaxe, como para a entrega de tarefas, exercicios prácticos, traballos   tendo en conta as

circunstancias particulares de cada alumno ou alumna, así coma os medios materiais dispoñibles.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0254 Elementos amovibles 62020/2021 254212

MP0254_13 Unións amovibles 62020/2021 120100

MP0254_23 Elementos mecánicos 62020/2021 7462

MP0254_33 Elementos eléctricos 62020/2021 6050

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

Profesorado asignado ao módulo RUBÉN GARCÍA ARES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Competencia xeral.

A competencia xeral deste título consiste na realización das operación de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na

área de carrozaría, bastidor, cabina e equipamentos ou apeiros, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as

especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

Competencias profesionais, persoais e sociais.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan deseguido:

a) Identificar os procesos de reparación interpretando información técnica inclu-ída en manuais e catálogos segundo o bo facer profesional.

b) Buscar e diagnosticar deformacións nas estruturas dos vehículos, seguindo os procedementos establecidos e o bo facer profesional.

c) Substituír e axustar elementos que forman parte da carrozaría do vehículo, montados mediante unións desmontables.

d) Reparar elementos metálicos e sintéticos da carrozaría empregando as técnicas e os procedementos establecidos.

e) Substituír e axustar elementos ou partes de elementos da carrozaría mediante unións fixas aplicando as técnicas apropiadas.

f) Preparar, protexer e embelecer superficies do vehículo aplicando procedementos definidos.

g) Reparar deformacións de elementos fixos estruturais da carrozaría manexando os equipamentos requiridos e aplicando as técnicas adecuadas.

h) Verificar os resultados das intervencións mediante a comparación cos estándar de calidade establecidos en fábrica.

i) Realizar o mantemento de primeiro nivel na maquinaria e nos equipamentos,de acordo coa ficha de mantemento e coa periodicidade establecida.

j) Aplicar os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais de acordo co establecido na normativa.

k) Cumprir os obxectivos da empresa colaborando co equipo de traballo e actuando baixo os principios de responsabilidade e tolerancia.

l) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos dentro do ámbito da súa competencia.

m) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

n) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións de traballo, conforme o previsto na lexislación.

o) Xestionar a súa carreira, analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

p)Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación de produción e comercialización.

q) Participar na vida económica, social e cultural con actitude crítica e responsabilidade.

O perfil profesional deste título, dentro do sector produtivo, sinala unha evolución cara á utilización de novos materiais (novas aliaxes, materiais

compostos, etc.) e elementos que constituirán as carrozarías, cunha redución de peso, o que redundará nun consumo máis racional dos vehículos

e unha menor contaminación, novos métodos de unión e ensamblaxe de componentes.

A aplicación de novas normas na seguridade activa e pasiva dos vehículos ha dar lugar a un aumento nos niveis de calidade esixidos no

mantemento do vehículo.

As estruturas empresariais modernizaranse, producíndose un incremento considerable dos investimentos destinados á adquisición de bens de

equipamento, cunha importante renovación e implantación de maquinaria. Desenvolveranse plans de seguridade nos talleres coa aplicación da

normativa de seguridade, prevención e protección ambiental, así como a súa adaptación ao tratamento e á xestión de residuos e axentes

contaminantes, e unha maior esixencia na súa aplicación e no seu cumprimento.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0254_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0254_23

Resultados de
aprendizaxe

MP025
4_33

Result
ados

RA1 RA2 RA1 RA2 RA1

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 64 27 X X

2 INTRODUCCION ELEMENTOS
AMOVIBLES,TIPOS DE
CARROCERIAS E UNIONS
UTILIZADAS ORGANIZACIÓN
DO TALLER DE CARROCERIA

introducción o mundo do automobil, explicando a historia do
automobil dende a fabricación do primeiro vehículo, facendo
un resumen dos vehículos mais relevantes o longo dun
seculo, explicación dos distintos tipos de plataformas e
estructuras así como os elementos principais

8 2 X

3 ELEMENTOS
APARAFUSADOS

Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos
aparafusados.

16 6 X

4 ELEMENTOS GRAMPADOS Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de elementos
grampados.

9 4 X

5 ELEMENTOS REMACHADOS Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de elementos
remachados.

8 4 X

6 ELEMENTOS PEGADOS E
ADHESIVOS

Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de elementos
pegados.

7 3 X

7 LUAS Desmontar e montar lúas no vehículo. 8 4 X

8 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 40 10 X X

9 ELEMENTOS MECÁNICOS
SUSPENSIÓN

Elementos de suspensión 12 3 X

10 ELEMENTOS DE DIRECCIÓN Elementos de dirección 11 3 X

11 SISTEMA DE
REFRIXERACIÓN

Sistema de refrixeración 4 3 X

12 SISTEMAS DE ADMISIÓN E
ALIMENTACIÓN

Sistemas de admisión e alimentación 4 3 X

13 SISTEMA DE ESCAPE sistema de escapa 3 3 X

14 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 32 8 X

15 MAGNITUDES ELECTRICAS Magnitudes eléctricas básicas, lei de Ohm.Magnitudes
eléctricas básicas, lei de Ohm. ,Manexo do multímetro.

6 3 X

16 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN E
MANIOBRA

Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos do
sistema de iluminación e manobra.

9 5 X

17 SISTEMA DE PECHAMENTO Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos do
sistema de pechamento

7 5 X

18 SISTEMA DE ELEVACIÓN Proceso de desmontaxe, axuste e montaxe de ele-mentos do
sistema de

6 4 X

Total: 254

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 64

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos amovibles aparafusados, grampados e remachado 24,011.1 Montar elementos amovibles aparafusados, e aplicando as técnicas e os
procedementos requiridos.

1.2 Desmontar e montar elementos aparafusados Identificar os tipos de
parafusos existentes e caracteristicas de cada un.

1.3 Monta elementos amovibles , grampados , aplicando as técnicas e os
procedementos requiridos.

1.4 Aprender a desmontar e montar elementos grampados.

1.5 Identifica os tipos de Grampas existentes e caracteristicas de cada un
deles

1.6 Identificar os tipos de elementos remachados que hai

1.7 Saber operar destramente cos sistemas remachados Saber unir pezas
mediante remaches

1.8  Respetar normas de prevención de riscos e protección ambiental.

Elementos amovibles pegados. 22,022.1  Coñecer os produtos utilizados.

2.2 Clasificar os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos
materiais que haxa que unir.

2.3 Desmontar elementos pegados de acordo coa secuencia establecida de
operacións.

2.4 Preparar as zonas de unión dos elementos pegados.

2.5 Realizar mesturas de produtos para a unión de elementos pegados,
cumprindo especificacións de fábrica.

2.6  Aplicar os produtos para a unión dos elementos pegados cumprindo as
especificacións de fábrica.

2.7 Realizar o pegado dos elementos e conseguir a calidade requirida.

2.8  Respetar normas de prevención de riscos e protección ambiental.
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Cristais pegados e calzados. 18,033.1 Coñecer os sistemas de fixación de cristais pegados e calzados

3.2 Utilizar útiles e materiais e coñecer técnicas e procedementos de
substitución de cristais pegados e calzados.

3.3 Substituir cristais pegados e calzados aplicando os procedementos
establecidos.

3.4 Comprobouse a operatividade final dos cristais montados

3.5 Realizar todas as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

64TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

LC.1 - Lista  de Cotexo•

S 10 CA1.4 Colocouse correctamente o elemento substitutivo que cumpra montar, para a súa
posterior fixación mediante elementos aparafusados ou remachados.

OU.1 - Lista  de Cotexo•

S 2 CA1.5 Utilizáronse os freos necesarios nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que haxa que montar.

OU.2 - Lista  de Cotexo•

S 2 CA1.6 Aplicáronse os pares de aperto requiridos nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que cumpra montar.

OU.3 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA1.7 Desmontáronse e montáronse gornecementos e accesorios grampados, separando
as grampas de unión coas ferramentas necesarias.

OU.4 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA1.8 Puxéronse remaches tendo en conta as cotas e as tolerancias da tradeadura
executada.

OU.5 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.6 - Lista  de Cotexo•

S 10  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.7 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.1 Clasificáronse os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos
materiais que haxa que unir.

OU.8 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.2 Desmontáronse elementos pegados de acordo coa secuencia establecida de
operacións.

OU.9 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.3 Preparáronse correctamente as zonas de unión dos elementos pegados. OU.10 - Lista  de Cotexo•

S 5 CA2.4 Realizáronse as mesturas de produtos para a unión de elementos pegados,
cumprindo as especificacións de fábrica.

OU.11 - Lista  de Cotexo•

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

OU.12 - Lista  de Cotexo•

S 5 CA2.6 Realizouse o pegado dos elementos e conseguiuse a calidade requirida. OU.13 - Lista  de Cotexo•

S 5 CA2.7 Substituíronse cristais pegados e calzados aplicando os procedementos
establecidos.

OU.14 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.8 Realizáronse todas as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.15 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA2.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.16 - Lista  de Cotexo•

N 5  CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as
operacións realizadas.

OU.17 - Lista  de Cotexo•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Proceso de desmontaxe e montaxe.

 Procedementos de unión de elementos accesorios e gornecementos.

 Unións aparafusadas: desmontaxe e montaxe de compoñentes aparafusados. Procedementos de freada de elementos roscados.

 Unións grampadas e remachadas.

 Riscos: normas de prevención.

 Especificacións técnicas.

 Proceso de desmontaxe e montaxe de elementos amovibles pegados.

 Preparación da zona de unión.

 Produtos utilizados.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Cristais Sistemas de fixación. Útiles e materiais que cumpra utilizar.  Técnicas e procedementos de substitución.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Elementos amovibles
aparafusados, grampados e
remachado - Proceso de
desmontaxe e montaxe de
elementos amovibles
aparafusados, grampados e
remachados.

Visitas periódicas á
Empresa

• Desmontar e montar
gornecementos e
accesorios grampados,
separando as grampas
de unión coas
ferramentas
necesarias.

•

Desmontar e montar
accesorios
aparafusados, usando
os freos necesario

•

Desmontar e montar
gornecementos e
accesorios
remachados, sen facer
dano aos elementos
unidos

•

Aprende a desmontar e
montar gornecementos
e accesorios
grampados, e
elementos amovibles
aparafusados e
remachados

• Grampas de unión e
ferramentas
necesarias.

•

Elementos amovibles
aparfusados

•

Elementos amovibles
remachados

•

LC.1 - Lista  de Cotexo•

OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.2 - Lista  de Cotexo•

OU.3 - Lista  de Cotexo•

OU.4 - Lista  de Cotexo•

OU.5 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

22,0Elementos amovibles
pegados. - Proceso de
desmontaxe e montaxe de
elementos amovibles
pegados.

Visitas periódicas á
Empresa

•

Desmontar e montar
accesorios pegados,
usando os produtos
axeitados

•

Aprende a desmontar e
montar gornecementos
e accesorios
PEGADOS

• Elementos amovibles
PEGADOS, adhesivos

• OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

OU.11 - Lista  de Cotexo•

OU.12 - Lista  de Cotexo•

OU.13 - Lista  de Cotexo•

OU.14 - Lista  de Cotexo•

OU.15 - Lista  de Cotexo•

OU.16 - Lista  de Cotexo•

OU.17 - Lista  de Cotexo•

18,0Cristais pegados e
calzados. - Procesos
desmontaxe/Montaxe
cristais pegados e calzados

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montar
lunas pegadas e
calzadas usando os
produtos axeitados e os
útiles precisos

• Aprende a desmontar e
montar lunas pegadas
e calzadas usando os
produtos axeitados e os
útiles precisos

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.17 - Lista  de Cotexo•

64,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 INTRODUCCION ELEMENTOS AMOVIBLES,TIPOS DE CARROCERIAS E UNIONS UTILIZADAS ORGANIZACIÓN DO TALLER
DE CARROCERIA

8

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

introduccion e historia do automobil 2,011.1 acadar os coñecementos básicos do automobil así como saber a
evolución dos sistemas constructivos da carroceria

tipos de carrocerias e partes que a compoñen 3,022.1 identificar as partes da carroceria, nome dos elementos amovibles e
zonas de deformación así como a celula de seguridade

organización do taller de carroceria 3,033.1 identificar as necesidades do taller de carroceria

8TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 100 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos que compoñen unha carrozaría.

 Especificacións técnicas.

 Riscos: normas de prevención.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0introduccion e historia do
automobil - Introducción o
automobil, indicando a
fabricación dos distintos
tipos de vehículos e a
evolución que tiveron asi
como a relevancia dos
principais modelos que
foron aparecendo o largo
dos últimos 100 anos de
historia

explicación teorica da
historia do automobil
dende os inicios

• traballo escrito sobre a
evolución do automobil
e as partes que o
compoñen asi como os
tipos de estructuras

• coñecemento dos
distintos vehículos e as
partes que o compoñen
coa evolución o largo
da historia

• teoria na aula, internet,
libro de apoio. TEMA 1

• PE.1 - proba escrita•

3,0tipos de carrocerias e
partes que a compoñen -
saber os distintos tipos de
carrocerias nos que se
traballa

clase teorica e practica
sobre as partes que
compoñen o vehículo,
zonas de deformación
programada e celula de
seguridade.

• traballo escrito sobre
tipos de carrocerias e
partes que a compoñen

• acadar os
coñecementos básicos
sobre as partes
estructurais que
compoñen un vehiculo

• internet, teoria e aula-
taller

• PE.1 - proba escrita•

3,0organización do taller de
carroceria - identificar as
ferramentas, maquinaria e
medidas de segurid.0ade
do taller

explicación das
distintas partes do taller
de carroceria,
ferramenta, maquinas,
medidas de seguridade

• traballo escrito sobre a
organización de taller e
melloras

• acadar os
coñecementos para
identificar as medidas
de seguridade e as
ferramentas do taller de
carroceria

• aula taller e libro de
apoio

• PE.1 - proba escrita•

8,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 ELEMENTOS APARAFUSADOS 16

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e
remachados, aplicando as técnicas e os procedementos
requiridos.

16,011.1 identificar os tipos de parafusos existentes e caracteristicas de cada un
deles

16TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

S 15 CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos. PE.2 - proba escrita•

S 20 CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir. PE.3 - proba escrita•

S 10 CA1.5 Utilizáronse os freos necesarios nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que haxa que montar.

OU.1 - proba práctica•

S 15 CA1.6 Aplicáronse os pares de aperto requiridos nos parafusos utilizados para a fixación de
elementos que cumpra montar.

OU.2 - proba práctica•

S 15 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.3 - proba práctica•

S 15  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.4 - proba práctica•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Especificacións técnicas.

 Unións aparafusadas: desmontaxe e montaxe de compoñentes aparafusados. Procedementos de freada de elementos roscados.

 Unións grampadas e remachadas.

 Riscos: normas de prevención.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

16,0Monta elementos amovibles
aparafusados, grampados e
remachados, aplicando as
técnicas e os
procedementos requiridos. -
aprender a desmontar e
montar elementos
aparafusados

explicar distintos tipos
de parafusos e utilidade
de cada un deles

• identificar os distintos
tipos de parafusos

• identificación por parte
do alumno dos distintos
tipos de parafusos

• web, presentación,
parafusos e maquetas

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

OU.4 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

PE.3 - proba escrita•

16,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 ELEMENTOS GRAMPADOS 9

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar os elementos grampados e identificar os tipos que
hai

9,011.1 desempeñar o traballo de identificar tipos de grapas e saber operar con
elas

9TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 14 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

S 14 CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos. PE.2 - proba escrita•

N 14 CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir. PE.3 - proba escrita•

S 25 CA1.7 Desmontáronse e montáronse gornecementos e accesorios grampados, separando
as grampas de unión coas ferramentas necesarias.

TO.1 - proba práctica•

S 18 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.1 - proba práctica•

S 15  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.2 - proba práctica•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Especificacións técnicas.

 Procedementos de unión de elementos accesorios e gornecementos.

 Unións grampadas e remachadas.

 Riscos: normas de prevención.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0identificar os elementos
grampados e identificar os
tipos que hai - saber
identificar elelemtos
grampados e operar con
eles

tipos de elementos
grampados e sistemas
de anclaxe

• desmontar identificar e
montar paneles
grampados

• aprender e desmontar e
identificar guarnecidos
con elementos
grmapados

• maqueta, e vehículos
externos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

PE.3 - proba escrita•

TO.1 - proba práctica•

9,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 ELEMENTOS REMACHADOS 8

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar os tipos de elementos remachados que hai 8,011.1 saber unir pezas mediante remaches

8TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 20 CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros
que interveñen.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos. PE.2 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir. OU.1 - proba práctica•

N 20 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado. OU.2 - proba práctica•

S 20  CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados. OU.3 - proba práctica•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Métodos, materiais e equipamentos para a substitución.

 Especificacións técnicas.

 Riscos: normas de prevención.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0identificar os tipos de
elementos remachados que
hai - saber operar
destramente cos sistemas
remachados

explicación dos tipos de
remaches e utilidade
dos sistemas de unión

• identificar os tipos de
remaches e saber
operar con eles

• aprendizaxe da
operación de
remachado

• maquetas e unións
metálicas

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

8,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 ELEMENTOS PEGADOS E ADHESIVOS 7

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

unir elementos peagados e saber os tipos de adhesivos a
utilizar

7,011.1 saber traballar cos distintos adhesivos utilizados en automoción

7TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 25 CA2.1 Clasificáronse os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos
materiais que haxa que unir.

PE.1 - proba escrita•

S 35 CA2.6 Realizouse o pegado dos elementos e conseguiuse a calidade requirida. OU.1 - proba práctica•

S 40  CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as
operacións realizadas.

OU.2 - proba práctica•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Unións pegadas.

 Especificacións técnicas.

 Proceso de desmontaxe e montaxe de elementos amovibles pegados.

 Preparación da zona de unión.

 Produtos utilizados.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Cristais Sistemas de fixación. Útiles e materiais que cumpra utilizar.  Técnicas e procedementos de substitución.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0unir elementos peagados e
saber os tipos de adhesivos
a utilizar - operar con
adhesivos e identificar os
tipos que hai

tipos de adhesivos e
utilidade de cada un
deldes

• realizar unións con
adhesivos e verificar a
calidade de cada un
deles

• identificar adhesivos e
verificar unións selladas

• lunas, guarnecidos,
maquetas e vehículos
externos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

7,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 LUAS 8

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

elementos amovibles sellados 8,011.1 saber que metodo de unión utilizar en cada caso preciso para as luas

8TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 40 CA2.7 Substituíronse cristais pegados e calzados aplicando os procedementos
establecidos.

TO.1 - traballo aula práctica•

N 15 CA2.8 Realizáronse todas as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

LC.1 - Lista  de Cotexo•

S 45  CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as
operacións realizadas.

TO.2 - traballo aula práctica•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Unións pegadas.

 Especificacións técnicas.

 Proceso de desmontaxe e montaxe de elementos amovibles pegados.

 Preparación da zona de unión.

 Produtos utilizados.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Cristais Sistemas de fixación. Útiles e materiais que cumpra utilizar.  Técnicas e procedementos de substitución.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0elementos amovibles
sellados  - identificar os
tipos de unións selladas de
luas

clase teorica dos
sistemas de unión
sellados e remachados

• traballo práctico de
sistemas de unión

• acadar a destreza para
poder operar sobre as
unións de forma
correcta

• aula-taller, internet,
maquetas e vehículos
externos

• LC.1 - Lista  de Cotexo•

TO.1 - traballo aula
práctica

•

TO.2 - traballo aula
práctica

•

8,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Formación en empresa. 40

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a montaxe. NO

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección,
para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a
montaxe.

20,011.1 Desmontar, montar e substituir elementos simples dos sistemas de
suspensión e dirección afectados polas deformacións sufridas na carrozaría.

1.2  Utilizar os freos adecuados a cada tipo de unión, nos traballos
realizados.

1.3 Aplicar os pares de aperto establecidos.

1.4 Realizar as regulacións estipuladas.

1.5 Comprobar a ausencia de folguras, ruídos e vibracións.

1.6  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

Elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape,

20,022.1 Desmontar, montar e substituir elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

2.2  Repoñer o líquido refrixerante e purgar o circuíto.

2.3 Verificar a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración.

2.4 Comprobar a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración.

2.5 Efectuar os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de
aire e vibracións no conxunto de escape e admisión.

2.6  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

40TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria. OU.1 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.2 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.3 - Lista  de Cotexo•

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

OU.4 - Lista  de Cotexo•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.7 Utilizáronse os freos adecuados a cada tipo de unión, nos traballos realizados. OU.5 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.8 Aplicáronse os pares de aperto establecidos. OU.6 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA1.9 Realizáronse as regulacións estipuladas. OU.7 - Lista  de Cotexo•

S 6  CA1.10 Comprobouse a ausencia de folguras, ruídos e vibracións. OU.8 - Lista  de Cotexo•

N 2  CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.9 - Lista  de Cotexo•

S 8  CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.10 - Lista  de Cotexo•

S 8  CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.11 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. OU.12 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.13 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.14 - Lista  de Cotexo•

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

OU.15 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.6 Repúxose o líquido refrixerante e purgouse o circuíto. OU.16 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA2.7 Verificouse a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración. OU.17 - Lista  de Cotexo•

S 6 CA2.8 Comprobouse a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración. OU.18 - Lista  de Cotexo•

N 2 CA2.9 Efectuáronse os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire e
vibracións no conxunto de escape e admisión.

OU.19 - Lista  de Cotexo•

N 3  CA2.10 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.20 - Lista  de Cotexo•

S 3  CA2.11 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.21 - Lista  de Cotexo•

N 5  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.22 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Interpretación de documentación técnica.

 Regulacións e comprobacións.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Reposición do refrixerante e purgamento do circuíto.

 Verificación de ausencia de fugas.

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Elementos mecánicos dos
sistemas de suspensión e
dirección, para o que
interpreta as
especificacións para a
desmontaxe e a montaxe. -
Substituir elementos
mecánicos dos sistemas de
suspensión e dirección

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montar e
substituir elementos
simples dos sistemas
de suspensión e
dirección afectados
polas deformacións
sufridas na carrozaría.

• Aprende a desmontar e
montar e substituir
elementos simples dos
sistemas de suspensión
e dirección afectados
polas deformacións
sufridas na carrozaría.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.2 - Lista  de Cotexo•

OU.3 - Lista  de Cotexo•

OU.4 - Lista  de Cotexo•

OU.5 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

OU.11 - Lista  de Cotexo•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Elementos mecánicos dos
sistemas de refrixeración,
admisión e escape,  -
Substituir elementos
mecánicos dos sistemas de
refrixeración, admisión e
escape

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar, montar e
substituir elementos
simples dos sistemas
de refrixeración,
admisión e escape.

• Aprende a desmontar,
montar e substituir
elementos simples dos
sistemas de
refrixeración, admisión
e escape.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.12 - Lista  de Cotexo•

OU.13 - Lista  de Cotexo•

OU.14 - Lista  de Cotexo•

OU.15 - Lista  de Cotexo•

OU.16 - Lista  de Cotexo•

OU.17 - Lista  de Cotexo•

OU.18 - Lista  de Cotexo•

OU.19 - Lista  de Cotexo•

OU.20 - Lista  de Cotexo•

OU.21 - Lista  de Cotexo•

OU.22 - Lista  de Cotexo•

40,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 ELEMENTOS MECÁNICOS SUSPENSIÓN 12

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a montaxe. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

elementos que compoñen o sistemas de suspensión dún
vehículo

12,011.1 acadar os coñecementos precisos para identificar e traballar sobre
calquer sistema de suspensión do vehículo

12TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de suspensión. PE.1 - traballo aula práctica•

S 10 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - traballo aula práctica•

S 10 CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.1 - traballo aula práctica•

S 15 CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.2 - traballo aula práctica•

S 15 CA1.6 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
suspensión e dirección afectados polas deformacións sufridas na carrozaría.

LC.3 - traballo aula práctica•

S 10  CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

LC.4 - traballo aula práctica•

S 10  CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento. LC.5 - traballo aula práctica•

S 20  CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.6 - traballo aula práctica•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Sistema de suspensión: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.
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4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0elementos que compoñen o
sistemas de suspensión
dún vehículo - partes,
función e funcionamento da
suspensión dún vehículo

explicación teorico-
practica dos distintos
elementos de
suspensión

• identificaranse as
distintas partes dos
elementos de
suspensión realizando
a desmontaxe e
montaxe do tren
rodante dianteiro e
traseiro do vehículo

• capacitarase o alumno
para desmontaxe e
montaxe dos sistemas
de suspensión

• libro de apoio e
maqueta no taller

• LC.1 - traballo aula
práctica

•

LC.2 - traballo aula
práctica

•

LC.3 - traballo aula
práctica

•

LC.4 - traballo aula
práctica

•

LC.5 - traballo aula
práctica

•

LC.6 - traballo aula
práctica

•

PE.1 - traballo aula
práctica

•

PE.2 - traballo aula
práctica

•

12,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 ELEMENTOS DE DIRECCIÓN 11

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe e a montaxe. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontar montar sistema de dirección 11,011.1 saber tipos de sistemas de dirección e as partes que o compoñen

11TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.2 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de dirección. PE.1 - proba escrita•

N 10 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

S 10 CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. PE.3 - proba escrita•

N 10 CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. PE.4 - proba Escrita•

S 20 CA1.6 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
suspensión e dirección afectados polas deformacións sufridas na carrozaría.

OU.1 - proba práctica•

N 10  CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.2 - proba práctica•

N 10  CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.3 - proba práctica•

S 20  CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.4 - proba práctica•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Sistema de dirección: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.
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4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0desmontar montar sistema
de dirección - traballar
destramente na
desmontaxe e montaxe do
sistema de dirección

tipos de sistemas de
direción e partes de
que consta

• identificación das
partes do sistem de
dirección e traballo
sobre as partes e
regulación

• acadar os
coñecementos básicos
sobre os tipos de
sistemas de dirección e
reglaxe dos mesmos

• maquetas, vehículos
externos, internet,
presentación power
point

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

OU.4 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

PE.3 - proba escrita•

PE.4 - proba Escrita•

11,0TOTAL

- 27 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 SISTEMA DE REFRIXERACIÓN 4

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identifdicar as partes e funcións do sistema de refrixeración 4,011.1 saber de que partes consta un sistema de refrixeración e os tipos que hai,
así como saber purgar o circuito

4TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape do motor.

PE.1 - proba escrita•

N 10 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

S 10 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.1 - proba práctica•

S 10 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.2 - proba práctica•

S 10 CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

OU.3 - proba práctica•

S 5 CA2.7 Verificouse a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración. OU.4 - proba práctica•

S 5 CA2.8 Comprobouse a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración. OU.5 - proba práctica•

S 10 CA2.9 Efectuáronse os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire e
vibracións no conxunto de escape e admisión.

OU.6 - proba práctica•

S 10  CA2.11 Comprobouse a operatividade final do elemento. TO.1 - Lista  de Cotexo•

S 20  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.7 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.
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Contidos

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0identifdicar as partes e
funcións do sistema de
refrixeración  - partes e
funcionamento do sistema
de refrixeración

explicación da función
do sistema de
refrixeración , partes,
funcioanmento e purga

• traballo sobre maqueta
das partes e
funciomnanrot dos
sistemas de
refrixeración

• acadar os
coñecementos para
operar destramente no
sistema de refrixeración

• maqueta, internet,
power point, vehículos
exrternos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

OU.4 - proba práctica•

OU.5 - proba práctica•

OU.6 - proba práctica•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

TO.1 - Lista  de Cotexo•

4,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 SISTEMAS DE ADMISIÓN E ALIMENTACIÓN 4

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar tipos de admisión do motor de combustión interna 4,011.1 saber de que partes consta o sistema de admisión e diferenciar entre os
distintos tipos que hai.

4TOTAL

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape do motor.

PE.1 - proba escrita•

N 10 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Lista  de Cotexo•

N 15 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.2 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.3 - proba práctica•

S 20 CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

TO.1 - traballo aula práctica•

S 25  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.1 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0identificar tipos de admisión
do motor de combustión
interna - identificar as
partes do ssitema de
alimentación e os tipos que
hai

explicación dos sitemas
de admiosón e asp
artes que constan

• traballo escrito sobre
sistemas de admisón e
identificación das
distintas parttes

• coñecemento do
siatema de admisión
motor otto e diesel,
atmosferico e
sobrealimentado

• internet. maqueta,
power point, vehiculos
externos

• LC.1 - Lista  de Cotexo•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - proba práctica•

OU.1 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

TO.1 - traballo aula
práctica

•

4,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 SISTEMA DE ESCAPE 3

4.13.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións técnicas. NO

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar as partes do sistema de escape e diferenciar os
distintos tipos

3,011.1 saber que tipos de sistemas de escape se utilizan na automoción e saber
operar sobre eles

3TOTAL

4.13.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión
e escape do motor.

PE.1 - proba escrita•

N 10 CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - proba escrita•

N 10 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.2 - Lista  de Cotexo•

N 20 CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.3 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
refrixeración, admisión e escape.

TO.1 - proba práctica•

S 30  CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.4 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.13.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Comprobación da temperatura de funcionamento do motor.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.13.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

- 32 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0identificar as partes do
sistema de escape e
diferenciar os distintos tipos
- saber de que partes
consta o sistema de escape
e as difeecnias que hai
entre eles

tipod de sistemas de
escape e sistemas
antipolución

• traballo sobre tipos de
sistemas de escape e
antipulución ,traballo
sobre eles e
mantemento

• identificar os sistemas
de escape e saber
operar destramentoe
sobre eles

• internet, maqueta,
power point, etc

• LC.1 - proba escrita•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - Lista  de Cotexo•

LC.4 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

TO.1 - proba práctica•

3,0TOTAL
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Formación en empresa. 32

4.14.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.14.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos dos sistemas de iluminación e manobra. 12,011.1 Desmontar, montar e substituir elementos simples dos sistemas de
iluminación e manobra.

1.2  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

1.3  Realizar as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

1.4 Comprobar a operatividade final do elemento.

1.5 Realizar o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos
segundo as especificacións técnica

1.6  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

Elementos do sistema de elevación. 10,022.1 Desmontar e montar os mecanismos de elevación.

2.2 Realizar as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

2.3 Comprobar a operatividade final do elemento.

2.4 Realizar o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos
segundo as especificacións técnica

2.5  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

Elementos do sistema de pechamento. 10,033.1 Desmontar e montar os mecanismos de pechamento.

3.2 Realizar as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

3.3 Comprobar a operatividade final do elemento.

3.4 Realizar o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos
segundo as especificacións técnica

3.5  Realizar as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

32TOTAL

4.14.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. OU.1 - Lista  de Cotexo•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.2 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.3 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de
iluminación e manobra.

OU.4 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.6 Fíxose a regulación dos sistemas de iluminación axustando os parámetros segundo
as normas.

OU.5 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.7 Desmontáronse e montáronse os mecanismos de pechamento e elevación. OU.6 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.8 Realizáronse as operacións conforme as especificacións indicadas na
documentación técnica.

OU.7 - Lista  de Cotexo•

N 5 CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento. OU.8 - Lista  de Cotexo•

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

OU.9 - Lista  de Cotexo•

S 20  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.10 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.14.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe.

 Regulacións e comprobacións.

 Mantemento de equipamentos de primeiro nivel.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.14.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Elementos dos sistemas de
iluminación e manobra. -
Substituir elementos dos
sistemas de iluminación e
manobra.

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar, montar e
substituir elementos
simples dos sistemas
de iluminación e
manobra.

• Aprende a desmontar,
montar e substituir
elementos simples dos
sistemas de iluminación
e manobra.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.2 - Lista  de Cotexo•

OU.3 - Lista  de Cotexo•

OU.4 - Lista  de Cotexo•

OU.5 - Lista  de Cotexo•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Elementos do sistema de
elevación. - Substituir
elementos do sistema
elevación.

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montaros
os mecanismos de
elevación.

Desmontar e montar
lunas pegadas e
calzadas usando os
produtos axeitados e os
útiles precisos

• Aprende a desmontar e
montar os mecanismos
de elevación.

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

10,0Elementos do sistema de
pechamento. - Substituir
elementos do sistema de
pechamento.

Visitas periódicas ao
Centro de traballo

• Desmontar e montar os
mecanismos de
pechamento

• Aprende a desmontar e
montar os mecanismos
de pechamento

• Os dispoñibles no taller
correspondente

• OU.1 - Lista  de Cotexo•

OU.6 - Lista  de Cotexo•

OU.7 - Lista  de Cotexo•

OU.8 - Lista  de Cotexo•

OU.9 - Lista  de Cotexo•

OU.10 - Lista  de Cotexo•

32,0TOTAL
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 MAGNITUDES ELECTRICAS 6

4.15.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.15.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

identificar as distintas magnitudes electricas 6,011.1 distintos tipos de valores electricos, diferencialos e saber medir

6TOTAL

4.15.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 100 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

100TOTAL

4.15.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Equipamentos necesarios para a desmontaxe e a montaxe: características e funcionamento.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.15.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0identificar as distintas
magnitudes electricas -
saber nomenclatura de
valores electricos

explicacvión teorica dos
valoeres elesctricos e
medidas de unidade

• identificar as distintas
unidades de medida e
aprender a utilizar o
multimetro

• acadar os
coñecementos basicos
de ledctricicdade

• power point, internt,
maquetas

• PE.1 - proba escrita•

6,0TOTAL
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN E MANIOBRA 9

4.16.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.16.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontaxe- montaxe e regulación de iluminación 9,011.1 identificar os tipos de ilunicación e saber operar destramente sobre eles

9TOTAL

4.16.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. OU.1 - proba práctica•

S 20 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. OU.2 - proba práctica•

S 30  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

OU.3 - proba práctica•

100TOTAL

4.16.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.16.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0desmontaxe- montaxe e
regulación de iluminación  -
saber as partes dos
sistemas de ilumiación

tipos de sistemas de
ilumincación, partes de
que costa e
funcionamento e
reglaxe

• traballo sobre sitemas
de ilunicaicón

• aprendeer a traballar de
forma correcta sobre os
distintos tipos de
sistemas de iluminación
e diferrenciar os
distintos tipod de
sistemas ilumniación

• power point, internet,
maqueta, vehículos
externos

• OU.1 - proba práctica•

OU.2 - proba práctica•

OU.3 - proba práctica•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

9,0TOTAL
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4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 SISTEMA DE PECHAMENTO 7

4.17.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.17.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontaxe e montaxe do sistema de pechamento 7,011.1 identificar os sistemas de pechamento

7TOTAL

4.17.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. PE.2 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.1 - Lista  de Cotexo•

S 20 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.2 - Lista  de Cotexo•

S 30  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.3 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.17.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.17.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0desmontaxe e montaxe do
sistema de pechamento -
tipos de sistemas de
pechamento e regulación

tipos de sistemas de
pechamento,
funcionamento e
reglaxe

• identificación dos tipos
de sistemas de
pechamento e axustes

• aprenderr a traballar
destramente nos
sistemas de
pechamento e
aporender a realizar
apertura

• maqueta. vehiculos
externos

• LC.1 - Lista  de Cotexo•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

PE.2 - proba escrita•

7,0TOTAL
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4.18.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

18 SISTEMA DE ELEVACIÓN 6

4.18.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas. NO

4.18.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

desmontaxe montaxe do sistema de elevación 6,011.1 saber operar sobre os distintos tipos de sistemas de elevación

6TOTAL

4.18.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra,
pechamento e elevación.

PE.1 - proba escrita•

N 20 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - proba escrita•

N 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios. LC.2 - Lista  de Cotexo•

N 25 CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen. LC.3 - traballo aula práctica•

S 30  CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade
persoal e ambiental.

LC.4 - Lista  de Cotexo•

100TOTAL

4.18.e) Contidos

Contidos

 Sistema de iluminación, manobra, pechamento e elevación: misión, compoñentes e características.

 Riscos: normas de prevención e protección ambiental.

4.18.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0desmontaxe montaxe do
sistema de elevación  -
verificar os tipos e partes de
sistemas de elvación que
hai

identioficacion dos tipos
ce sistemas de
elevación e partes de
que consta

• desmontar, montar e
verificar os tipos de
sistemas de elevación
que hai e saber operar
destramente sobre eles

• aprender a operar
sobre os distintos tipod
de sistemas de levcion

• power point, internet,
maqueta e vehiculos
externos

• LC.1 - proba escrita•

LC.2 - Lista  de Cotexo•

LC.3 - traballo aula
práctica

•

LC.4 - Lista  de Cotexo•

PE.1 - proba escrita•

6,0TOTAL
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Os mínimos exixibles serán aqueles identificados como tales en cada unidade didáctica no apartado 4.c da presente programación.

Para ter superada cada avaliación o/a alumno/a terá que ter superado cada un destes tres apartado citados, é dicir, terá que obter como mínimo

2,5 puntos na parte teórica, 2,5 puntos na parte práctica e no relativo a comportamento e actitudes irá implícito nos anteriores apartados... En caso

de ser negativos, non se poderá acadar a superación da avaliación.

Para a valoración da parte teórica farase como mínimo unha proba escrita por avaliación, indicándose no encabezado da mesma o valor máximo

que terá cada pregunta correctamente contestada en caso de valer distinto entre elas, se o valor das preguntas é igual para todas repartirase a

nota maxima de 10 entre o número de cuestións. En caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das mesmas.

Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo profesor

no transcurso das clases. Estas probas de tipo teórico permitirannos ver o grao de asimilación dos conceptos requeridos na unidade didáctica

correspondente, e poderán ser de diversos tipos: pregunta-resposta, tipo test, desenvolvemento dun tema, etc. Asi mesmo, poderase subir a nota

neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos

a búsqueda de información, a presentación e o esquema e desenvolvemento dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demáis preguntas correctamente respostadas. No caso de probas

tipo test cada cuestión non contestada correctamente restará na nota total a metade do valor dunha cuestión respostada correctamente.

* Se nalgunha proba ten menos nota dun 4 e as materias das probas dentro da mesma avaliación pertencen a bloques temáticos distintos non se

aplicará a media aritmética, tendo que recuperar a materia correspondente a esa ou esas probas escritas con inferior nota a 4. En todo caso si a

nota nalgunha proba e inferior a 3 non se fará media aritmética, debendo recuperar a totalidade da materia da avaliación.

Para a cualificación da parte práctica, ésta será o resultado da valoración das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas

ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguementos dos

distintos pasos para efectuala, o emprego de material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario; o traballo en grupo, así coma o

mantemento do posto de traballo e medios empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de

seguridade correspondentes a cada práctica. No caso dos exercicios practicos, puntuaráse cada practica ó remate da mesma, ou ben de xeito

global ao remate da avaliación, tendo en conta o grao de implicación do alumno e os resultados obtidos. Estas prácticas terán un valor variable da

nota, segundo a súa importancia, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación.  A puntuación acadará

o 100% da nota, excepto, nos casos nos que se soliciten fichas de traballo, ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre as prácticas

realizadas, cando proceda, que serán entregadas ó profesor antes da data que éste sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación

suspensa. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da

mesma, os esquemas da práctica (si procede), así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

Como non hai suficientes maquetas para repartilas en grupos de traballo, as prácticas sobre estas tecnologías serán dirixidas polo profesor,

intentando que todos participen e que non manteñan unha actitude pasiva.

En canto á actitude que ten o alumno valorarase: a puntualidade coa que o alumno asiste ás clases. Comportamento do alumno durante as clases,

tanto prácticas como teóricas, así coma o respeto ás normas, instalacións, compañeiros, etc,  Grado de participación que ten o alumno durante o

desenvolvemento das clases, como a iniciativa persoal (autonomía). Orden e limpeza no posto de traballo e das ferramentas e utillaxe empregados

na fase de prácticas, aseo persoal, a

orden , limpeza, claridade e totalidade dos exercicios e anotacións que se fagan nas clases teóricas. Este apartado de actitudes do alumno no

proceso de ensino-aprendizaxe irá implícito nas partes de teoría e práctica.

Pódese aplicar, a título orientativo o seguinte baremo:

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

- 44 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

-Cada dous retrasos suporá a suma dunha clase perdida, así coma a perda de 0,1 punto no apartado de Teoría ou Práctica. Entenderase por

retraso cando o alumno chega á clase cando o profesor xa procedeu a pasar lista.

-Cada clase faltada non xustificada suporá a perda da máxima puntuación acadada, nesa clase, polo alumno/a ou alumnos/as correspondente a

devandita xornada. Cada vez que se lle chame á orden ó alumno, éste perderá 0,1 puntos. Si o mesmo fose expulsado da clase, por incordiar,

impedindo imparti-la mesma restaránselle 0,2 puntos.Isto se restará na nota da avaliación.

-Si o alumno deixa sen recoller algunha ferramenta, ou material restaránselle 0,05 puntos na nota da avaliación.

-En caso de que o alumno manipule o teléfono móvil durante as clases, restaránselle 0,2 puntos na nota da avaliación. O profesor, pode permitir,

eventualmente, o uso do dispositivo móvil, para consultar temas relacionados ca materia

-Si o alumno non trae o material á clase restaráselle 0,1 puntos na nota da avaliación.

-En caso de que o alumno non traiga os EPI que lle corresponden non se lle permitirá o acceso ao taller, restándoselle 0,1 puntos na nota da

avaliación.

-Si un alumno queda dormido na clase quitaránselle 0,2 puntos na nota da avaliación.

En caso de que a un alumno se lle retraiga máis puntuación que a otorgada ao apartado correspondente, seguiráselle restando noutros apartados

correspondentes á valoración actitudinal.

En calquera caso, para ter superado o módulo, o alumno/a que obter como mínimo un cinco en cada unha das avaliacións do curso académico.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumplan

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco. Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as

prácticas presentadas na programación para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos, recollese a posibilidade de

elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos prazos previstos cumprir cos

obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

A recuperación levarase a cabo, dependendo das carencias de cada alumno cunha serie de exercicios e ou probas teóricas e prácticas daquelas

partes a recuperar por parte do alumno, realización de traballos escritos, etc; e que o profesor selecionará en cada caso para que os obxetivos non

logrados nun principio sexan acadados .

Nesta fase de recuperación, o sistema de avaliación sera o mesmo que durante o desenvolvemento normal do curso, tendo en conta o mesmo

reparto especifico na calificación da recuperación dos distintos contidos (actividades prácticas 50%, parte teórica 50% e parte actitudinal incluida

nas anteriores).

Os alumnos que teñan suspensa a parte práctica, a recuperación consistirá na realización dunha serie de prácticas indicadas polo profesor, así

como si o considera oportuno a elaboración de traballos correspondentes coas prácticas a realizar, debendo o alumno ao remate de cada unha

elaborar unha memoria da mesma, a cal será calificada xunto coa práctica polo profesor, sendo de obrigado cumprimento a presentación destas

memorias; en caso contrario terá suspensa a devandita práctica. Para ter aprobado este apartado o alumno deberá ter superadas tódalas

prácticas.

En calquera caso, para ter superado o módulo, haberá que ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións do curso académico.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos que superen o 10% de inasistencia á clase e por tanto perdan o dereito á avaliación continua terá que superar unha proba dividida en

dúas partes: unha teórica e outra práctica según se establece no Regulamento de Réxime Interno do Instituto.
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1ª parte: proba teórica que versará sobre os contidos de cada unha das unidades formativas do currículum do módulo. Esta proba celebrarase nun

único día

2ªparte: proba práctica na que se levará a cabo como mínimo unha das prácticas realizadas polo alumnado en cada trimestre. Esta proba poderá

ter unha duración superior a un día.

Estas probas abarcarán a materia impartida ao longo do curso académico. Comunicarase as datas destas probas con antelación mediante unha

comunicación escrita que se colocará no panel informativo do Departamento. Levarase a cabo en primeiro término a proba teórica, e si supera

ésta, posteriormente a proba práctica, recalcando que para poder acceder á proba práctica haberá que ter superado a proba teórica.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

De forma semanal observarase si se están cumprindo as expectativas da programación, podendo introducir algunha modificación na

temporización, para poder cumprir os obxetivos do módulo. Iniciarase con actividades sinxelas, encamiñadas a crear unha base sólida de

coñecementos no alumnado, e ir incrementando a complexidade en función dos avances observados. Para iso, é imprescindible realizar un

seguimento individualizado do proceso de aprendizaxe de cada alumno ou alumna.

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo de 1º de

Carrozaría, celebraremos, unha vez ao mes, unha xuntanza para analizar o grao de cumprimento das programacións.

Para facer este seguimento utilizarase o modelo establecido polo sistema implantado no centro, no que se concretarán, tanto o grao de

cumprimento da programación, como as modificacións levadas a cabo na mesma, coa xustificación do por qué destas modificacións, así como as

propostas de mellora da mesma. Este documento sevirá de base para a elaboración da programación do vindeiro curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha avaliación inicial consistente nunca proba oral con cuestións sobre coñecementos básicos de principios físicos, de matemáticas,

coñecementos de debuxo técnico e algunha cuestión de redacción para constata-lo nivel do alumno antes de comeza-lo proceso de ensino-

aprendizaxe e poder detectar algunha deficiencia ou carencia tanto de lecto-escritura como de base de coñecementos para así poder tomar as

medidas pertinentes para poder solventala o antes posible. No caso de coñecer aos alumnos do curso anterior obviarase facer esta proba.

Unha vez feita esta avaliación inicial, ao principio de curso, unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente pode celebrar unha xuntanza

de avaliación inicial para coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a. Nesta avaliación o titor/a dará toda a información

dispoñible sobre as características xerais do grupo.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización

modular na duración das ensinanzas.

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

O alumno dependendo das necesidades específicas que presente poderá levar a cabo de maneira autónoma actividades tales coma o estudio das

partes teóricas das unidades didácticas nas que se lle observen carencias, elaboración de traballos escritos sobre as materias que o profesor

considere oportuno, búsqueda de datos técnicos ou información técnica mediante bibliografía, internet, etc, ou ben elaboración de determinadas

prácticas que amosen que o alumno ten asimilados os coñecementos teóricos de funcionamento, mantemento ou axuste dun mecanismo ou

sistema concreto. Si se observa algún alumno con carencias graves tanto en lecto-escritura, cálculo, comprensión, etc, poñerase en contacto co

departamento de orientación do centro para que éste determine con fidelidade o alcance das carencias do alumno en cuestión e comunique ou
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propoña as medidas correctoras que considere oportunas.

Para rematar, a formación de grupos para a realización das actividades prácticas fomentará as relacións sociais entre o alumnado e a formación ou

asentamento dunha maior cultura social e cívica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Incidirase durante o desenvolvemento das distintas unidades didácticas nos temas transversais que lle sexan inherentes, recalcando a educación

moral e cívica (Fomento de actitudes de respeto cara os demais; fomento de actividades de traballo en equipo), para a saúde (deberase asumir

como algo que debe formar parte de tódolos contidos do modulo; fomentando o coñecemento, hábitos e medidas de precaución e seguridade tanto

persoais como de uso), educación ambiental (esta materia esta incluida implicitamente na programación. Intentase comprender a interacción das

actividades propias dos modulos e as súas repercusión sobre o medio ambiente), educación vial (promoverase o análise crítico en certas formas

de actitude e comportamento que contraveñan as normas de circulación),e a educación para a igualdade (fomentarase o trato non discriminatorio;

particularmente nas actividades desenvoltas no taller). Para poder lograr estos fins, comentaranse medidas a tomar en situacións concretas de

actuación, proxectaranse vídeos didácticos, etc. De forma individual para cada alumno, terá especial relevancia na nota do módulo a actitude fronte

o traballo, o traballo en equipo, o coidado do material e instalacións así como a utilización de equipos de seguridade. Se o alumno incumprira estas

dúas últimas cuestións ou algunha delas poderáselle impedir a entrada e manexo dos equipos do taller de carrozaría.

Insistimos como valores a tener cuenta, el uso del transporte público, compartir vehículos en desplazamientos y otras medidas que fomenten un

menor consumismo y dependencia de todo lo ajeno a nuestro entorno

Consumo de produtos cercanos, en lugar de quejarnos de "lo cara que está la vida"

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As posibles actividades, saídas e visitas a realizar neste curso de momento quedan á espera do avance e da situación que nos depare a

pandemia.

10.Outros apartados

10.1) vehículos externos

Co gallo de que os alumnos traballen en casos reais e se enfronten a reparación, poderase traballar sobre vehículos externos o departamento de

automoción, sempre e cando sexan de alumnos e profesorado, ou mediante autorización escrita da xefatura de departamento.

Se fora preciso realizar compra de material para a reparación dos devanditos vehículos externos mediante autorización do departamento, estos

teran que aportar o material preciso para a sua reparación e en ningún caso pode supor un custe para o departamento.

10.2) l

No caso de que a situación excepcional de panemia na que nos atopamos nos obrigue a estabrecer un escenario de docencia semipresencial u a

distancia,seguiranse as instruccións da autoridade competente, que poderían implicarunha modificación da presente programación. En dita

situación a canle de comunicación co alumnado será a aula virtual Moodle, e Cisco webex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0260 Mecanizado básico 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o

alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de

resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles

han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral. Neste sentido compre ter

en conta que os contidos correspondentes a este módulo son transversais e non se asocian a ningunha unidade de competencia.

Dende un punto de vista práctico, o curriculo que conforma o módulo ten que ver coa adquisición de certos recursos, que se ben non se relacionan

específicamente co desenvolvemento directo da profesión, axudarán ao alumnado adquirir o coñecemento de técnicas de traballo que poden selle

útiles no desenrollo da profesión; a interpretación de planos e esquemas, o manexo de euipos de medida ou as técnicas de traballo con máquinas

ferramentas e o proceso de soldadura son algúns dos temas que concretan o curriculo.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
26000

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 56 50 X X X X

2 Técnicas de expresión gráfica Estudo das técnicas de expresión gráfica necesarias para a
realización de tarefas relacionadas co mecanizado

24 15 X

3 Metroloxía e trazado Estudo da metroloxía aplicada ao mecanizado ademais do
marcado de pezas destinadas ao mecanizado

25 20 X

4 Mecanizado Estudo dos procesos mais básicos que se realizan na área de
mecanizado dos talleres

20 10 X X

5 Soldadura Estudo das características da soldadura branda. 3 5 X

Total: 128

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 56

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias. NO

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso. NO

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa. 56,011.1 Aplicar os coñecementos adquiridos no deseño e construción dun útil
relacionado co taller de mantemento de vehículos

1.2 Realizar operacións de soldadura branda

1.3 Realizar correctamente a operación de remachado respectando as
dimensións do deseño trazadas sobre as superficies de traballo.

1.4 Realizar correctamente a operación de limado de superficies,
empregando as ferramentas axeitadas a cada paso da operación e
respectando as cotas e deseños establecidos

1.5 Realizar correctamente a operación de corte con desprendemento de
labra empregando as ferramentas axeitadas en cada caso e respectando os
deseños e dimensións establecidas nas operacións previas de trazado

1.6 Realizar correctamente a operación de corte sen desprendemento de
labra empregando as ferramentas axeitadas en cada caso e segundo as
marcas e dimensións obtidas nas operacións de trazado plano

1.7 Realizar correctamente a preparación das máquinas e a operación de
tradeado empregando correctamente as técnicas descritas en canto ás
velocidades de corte e avance e respectando os puntos determinados nas
operacións previas de trazado ao aire.

1.8 Realizar correctamente as operacións de roscado interior e exterior
empregando as ferramentas axeitadas en cada casio e respectando o
deseño da peza que se mecaniza e as súas dimensións

56TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas
correspondentes (limadura, corte, etc.).

OU.1 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA3.9 Efectuouse o corte de chapa con tesoiras previamente seleccionadas en función dos
cortes.

OU.2 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5  CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos. OU.3 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA4.4 Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras. OU.4 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.5 Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a lubricación adecuada. OU.5 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA4.6 Efectuouse o escareamento tendo en conta o furado e o elemento para embutir nel. OU.6 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA4.8 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exterior, e
efectuouse a lubricación correspondente.

OU.7 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 2  CA4.10 Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. OU.8 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 3 CA5.2 Realizouse a preparación da zona de unión e elimináronse os residuos. OU.9 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.3 Seleccionouse o material de achega en función do material base e a unión que haxa
que efectuar.

OU.10 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.4 Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á unión que se
pretenda efectuar.

OU.11 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. OU.12 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando os criterios de
seguridade.

OU.13 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.7 Efectuouse a unión e o recheo de elementos, e comprobouse que cumpran as
características de resistencia e homoxeneidade requiridas.

OU.14 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA5.9 Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas. OU.15 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran. OU.16 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.2 Xustificouse a solución elixida. OU.17 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.3 Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos. OU.18 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.4 Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aos materiais
utilizados na fabricación dos útiles.

OU.19 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

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

OU.20 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

S 5 CA6.6 Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e
o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha maior produtividade.

OU.21 - Tarefas relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de limadura.

 Corte de materiais con serra de man.

 Operacións de serraxe.

 Procesos de corte con tesoiras de chapa.

  Procesos de execución de roscas.

 Proceso de tradeadura.

 Procesos de execución de soldaduras.

 Conformación de metais
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PROFESIONAIS

Contidos

 Unión de metais.

 Tolerancias de medidas.

 Mantemento de ferramentas.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

56,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

Realizar as tarefas
indicadas polo
titor/titora da empresa

• Infrome valorativo da
empresa

•

Productos propios da
actividade nos talleres
de carrozaría

•

Recursos propios da
empresa

• OU.1 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.2 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.3 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.4 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.5 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.6 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.7 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.8 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.9 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.10 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.11 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.12 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.13 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.14 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.15 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.16 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.17 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.18 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.19 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

OU.20 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.21 - Tarefas
relacionadas co módulo
realizadas na empresa

•

56,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Técnicas de expresión gráfica 24

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Conceptos básicos e ferramentas de debuxo 4,011.2 Describir e empregar correctamente os elemetots básicos do debuxo e a
simboloxía empregada

1.1 Coñecer as ferramentas empregadas na representación gráfica industrial

Sistemas de representación e croquizado 6,022.1 Definir a operación de croquizado e a súa funcionalidade no taller de
electromecánica

2.2 Representar pezas, sistemas e os seus detalles principais por medio de
croquis

2.3 Definir o sistemas diédrico de representación e explicar os tipos de
proxeccións empregados

2.4 Coñecer as características da representación de pezas e conxuntos por
medio de vistas

Perspectiva 4,033.1 Describir os sistemas de representación de pezas en perspectiva

3.2 Relacionar as proxeccións (planta, alzado e perfil) coa representación en
perspectiva

Cortes e seccións 5,044.1 Definir os cortes e seccións

4.2 Representar cortes e seccións das pezas debuxadas

Cotación 5,055.1 Coñecer a normas de cotación das pezas represenatadas

5.2 Realizar a cotación na representación de pezas

24TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 16 CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas. PE.1 - Láminas realizadas•

S 16 CA1.2 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a
información contida neste.

PE.2 - Láminas realizadas•

S 16 CA1.3 Utilizouse a simboloxía específica dos elementos. PE.3 - Láminas realizadas•

S 16 CA1.4 Reflectíronse as cotas. PE.4 - Láminas realizadas•

N 16 CA1.5 Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo. PE.5 - Láminas realizadas•

- 9 -
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 16 CA1.6 Realizouse o esbozo con orde e limpeza. TO.1 - Orde e limpeza nos traballos
realizados

•

N 4 CA1.7 Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso de
medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar.

TO.2 - Concreción das pezas e os debuxos
obtidos

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Debuxo técnico básico.

 Normalización de planos.

 Simboloxía: normalización.

 Planta, alzado, vistas e seccións.

 Cotación.

 Técnicas de esbozamento.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Conceptos básicos e
ferramentas de debuxo -
Explicación dos conceptos
e dos elementos básicos do
debuxo

Introdución sobre as
técnicas de expresión
gráfica e os elementos
principais e ferramentas
básicas do debuxo
técnico. Explicación das
normas empregadas na
representación gráfica
industrial.

• Realiza unha lámina de
cajetín coa finalidade
de aprender ou mellorar
as técnicas de uso das
ferramentas de debuxo
e fixar o coñecemento
sobre os tipos de liña
empregados na
represenación de pezas
e vistas.

•

Realiza unha lámina de
rotulación empregando
caligrafía normalizada
coa finalidade de
aprender as normas e
para potenciar a orde e
limpeza no traballo.

•

Lámina: con cajetín
propio

•

Lámina: con cajetín
rotulado

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aula de informática•

Material de debuxo
técnico.

•

Conexión a internet•

PE.3 - Láminas
realizadas

•

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Sistemas de representación
e croquizado

Explica o sistema
diédrico e os tipos de
proxección para
despois explicar o
concepto de vista e a
súa interpretación.
Explica a necesidade
de realización de
debuxo a man alzada
(croquis) e as
características que
debe ter este tipo de
representación.

• Sobre folio, o alumnado
debe croquizar
intuitivamente as pezas
que lle dea o profesor,
acotando as partes
indicadas (detalles
salientables).

•

Sobre folios, o
alumnado representará
a man alzada as vistas
obtidas de modelos de
pezas propostos polo
profesor (haberá unha
dificultade crecente en
canto á interpretación
dos modelos) tendo en
conta que deben
respectar as normas de
representación en
canto á colocación das
vistas no plano,
respectar as normas de
representación
estudadas.

•

Folio co croquis dunha
peza no que se acoten
as partes indicadas
polo profesor

•

Folios coa
representación das
vistas dos modelos
propostos polo
profesor.

•

Aula dotada con
ordenadores para o
profesor e para os
alumnos, canón de
proxección e conexión
á rede e o alumnado
deberá dispoñer do seu
equipo individual de
ferramenta de debuxo.

• PE.1 - Láminas
realizadas

•

PE.2 - Láminas
realizadas

•

TO.1 - Orde e limpeza
nos traballos realizados

•

4,0Perspectiva Explica o concepto de
perspectiva e os
elementos de
perspectiva nos
distintos sistemas;
explica a perspectiva
isométrica e a
perspectiva cabaleira;
relaciona as
proxeccións das pezas
coa súa perspectiva.

• O alumnado deberá
representar nunha
lámina a peza en
perspectiva cabaleira a
partir da interpretación
das vistas da mesma
que serán aportadas
polo profesor.

•

O alumnado deberá
representar nunha
lámina a peza en
perspectiva isométrica
a partir da
interpretación das
vistas da mesma que
serán aportadas polo
profesor.

•

Lámina na que se
represente unha peza
en perspectiva
cabaleira; a peza
deberá ser deducida da
interpretación das
vistas da mesma que
será o que o profesor
lle entregue ao
alunado.

•

Lámina na que se
represente unha peza
en perspectiva
isométrica; a peza
deberá ser deducida da
interpretación das
vistas da mesma que
será o que o profesor
lle entregue ao
alunado.

•

Aula cun ordenador do
profesor e con canón
de proxección. Material
do alumno: láminas A4,
lapis, goma de borrar,
escadras, regra
graduada, xogo de
rotuladores de
marcado.

• PE.2 - Láminas
realizadas

•

TO.1 - Orde e limpeza
nos traballos realizados

•

5,0Cortes e seccións Define os termos corte
e sección relacionados
coas técnicas de
expresión gráfica e
explica as
características en canto
a súa representación e
os elementos do
debuxo que terán que
aplicarse sobre as
vistas cortadas ou
seccionadas.

• Nunha lámina A4 o
alumnado deberá
representar as vistas
seccionadas dunha
peza proposta polo
profesor.

• Lámina A4 coas vista
seccionadas ou
cortadas  dunha peza
proposta polo profesor.

• Aula cun ordenador do
profesor e con canón
de proxección. Material
do alumno: láminas A4,
lapis, goma de borrar,
escadras, regra
graduada, xogo de
rotuladores de
marcado.

• PE.2 - Láminas
realizadas

•

PE.3 - Láminas
realizadas

•

TO.1 - Orde e limpeza
nos traballos realizados

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Cotación Explica a normativa en
canto a cotación de
pezas no debuxo
industrial e os
elementos empregados
na operación.

• A man alzada o
alumnado representará
as vistas dunha peza a
partir da súa
perspectiva (acotada) e
colocará as cotas
necesarias para que as
vistas queden
perfetamente
delimitadas.

•

O alumnado
representará as
perspectiva duna peza
partindo das vistas
acotadas; debránse
manter as dimensións
propostas no debuxo.

•

Debuxo a man alzada
das vistas dunha peza
coas acotacións
mínimas para que a
peza quede
completamente
definida.

•

Lámina coa
representación dunha
peza en perspectiva
coas dimensións
especificadas nas súas
cotas indicadas nas
vistas.

•

Aula cun ordenador do
profesor e con canón
de proxección. Material
do alumno: láminas A4,
lapis, goma de borrar,
escadras, regra
graduada, xogo de
rotuladores de
marcado.

• PE.2 - Láminas
realizadas

•

PE.3 - Láminas
realizadas

•

PE.4 - Láminas
realizadas

•

PE.5 - Láminas
realizadas

•

TO.2 - Concreción das
pezas e os debuxos
obtidos

•

24,0TOTAL

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Metroloxía e trazado 25

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Metroloxía 15,011.1 Describir os sistemas de unidades métrico e anglosaxón.

1.2 Manexar os difierentes aparatos de medida mecánicos empregados no
taller de electromecánica de vehículos

1.3 Transformar as unidades entre sistemas de medida.

Trazado 10,022.1 Describir as ferramentas e técnicas de trazado.

2.2 Realizar operacións de trazado plano e trazado ao aire

25TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores,
transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa posta a cero en casos
necesarios.

TO.1 - Traballos desenvolvidos no taller
para a realización de medicións

•

S 15 CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas
medidas que haxa que efectuar.

PE.1 - Exames sobre a materia•

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

S 5   CA2.3.1 Describiuse o sistema métrico de medición e interpretáronse os conceptos de
nonius e de apreciación

PE.2 - Exames•

N 5   CA2.3.2 Describiuse o sistema anglosaxon de medición PE.3 - Exames•

N 10 CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar
a medición e o trazado de pezas.

TO.2 - Ficha de traballo (proxecto de
mecanizado)

•

N 10 CA2.5 Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o
anglosaxón.

PE.4 - Exames sobre a materia•

S 15 CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos
adecuados e coa precisión esixida.

LC.1 - Traballos desenvolvidos no taller•

S 10 CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse
a súa preparación.

TO.3 - Traballos desenvolvidos no taller•

S 10 CA2.8 Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización da peza. LC.2 - Traballos desenvolvidos no taller•

S 10 CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos
planos.

TO.4 - Verificación dos resultados obtidos
na práctica

•
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100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos de metroloxía. Sistemas de medidas.

 0Operacións de trazado.

 Magnitudes e unidades.

 Instrumentos de medida directa.

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

 Teoría do nonius.

 Tipos de medida.

 O trazado na elaboración de pezas.

 Obxecto do trazado, fases e procesos.

 Útiles do trazado.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Metroloxía - Descrición dos
sistemas de unidades.
Tipos de medida e aparatos
de medida

Explicación dos
sistemas de unidades e
medidas. Explicación
dos aparellos de
medida empregados no
taller de
electromecánica de
vehículos; descrición
das aplicacións
informáticas
empregadas para o
entrenamento na
realización das
medidas.
Proporá a realización
de axustes dos
aparatos de medida e a
realización de
medicións cos mesmos.

• Resolución de
cuestións de carácter
teórico sobre os
sistemas de medida
(cálculos coas unidades
de medida e
intercambio de medidas
entre os sistemas
estudados)

•

Realización de
medicións co calibre
empegando as
unidades do sistema
internacional e as do
sistemas anglosaxón.

•

Realización de
medicións co
micrómetro (palmer)
empregando as
unidades do SI

•

Realización de
medicións co reloxo
comparador
(empregado como
ferramenta de medición
por comparación)
Realización de  co
alexómetro (empregado
como ferramenta de
medición por
comparación)
Determinación do
diámetro dun cilindro
empregado (ou similar)
o alexómetro como
aparato de medida
directa.

•

No caderno do
alumno/a deberán
quedar reflectidas as
explicacións recibidas e
a solución de todos os
problemas relacionados
cos sistemas de
unidades propostos
polo profesor. En canto
ás prácticas realizadas
no taller, o alumnado
levará rexistro de todas
as realizadas no seu
caderno con indicación
das dificultades
atopadas no proceso.

• Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Equipos de medida do
taller

•

Conexión a internet•

LC.1 - Traballos
desenvolvidos no taller

•

PE.1 - Exames sobre a
materia

•

PE.2 - Exames•

PE.3 - Exames•

PE.4 - Exames sobre a
materia

•

TO.1 - Traballos
desenvolvidos no taller
para a realización de
medicións

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Trazado - Descrición das
técnicas de trazado;
ferramentas empregadas

Explicación das
operacións de trazado
e a súa funcionalidade
no taller de
electromecánica;
Descrición das
ferramentas e das
técnicas empregadas
na realización das
peracións.
Proposta de actividades
de trazado plano e ao
aire.

• Operación de trazado
plano; trazarán dous
cadrados sobre unha
chapa de aceiro coas
dimensións
determinadas polo
profesor; realizarán a
operación de corte
empregando discos de
corte; deteminarán
catro puntos en cada
unha das chapas
empregando as
técnicas de trazado
plano estudadas e
seguindo as intrucións
do profesor.

•

Operación de trazado
ao aire; marcarán a
peza que
posteriormente ter que
mecanizar. Marcarán
empregando as
técnicas e ferramentas
de trazado ao aire a
peza segundo o deseño
proposto (dado que a
avaliación é contínua,
avaliarase o resultado
cando a peza estea
rematada, formando
parte da avaliación total
do proceso)

•

Dúas chapas de 10x10
mm con catro puntos
marcados co granete
colocados no espazo
segundo as instrucións
dadas.

•

Unha peza de aceiro
coas marcas para a
realización do
mecanizado posterior
(as marcas para
realizar o corte e para
delimitar os puntos de
tradeado posterior)

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aparatos de medida,
ferramenta e útiles de
trazado ao aire.

•

Aparatos de medida,
ferramenta e útiles de
trazado plano.

•

LC.2 - Traballos
desenvolvidos no taller

•

TO.2 - Ficha de traballo
(proxecto de
mecanizado)

•

TO.3 - Traballos
desenvolvidos no taller

•

TO.4 - Verificación dos
resultados obtidos na
práctica

•

25,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mecanizado 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Materiais 6,011.1 Coñecer as características dos materiais empregados na construción do
automóbil

1.2 Describir os tratamentos aplicados para modificar as súas caracterísitcas

1.3 Describir o proceso de corrosión e as técnicas aplicadas para minimizala.

1.4 Coñecer os ensaios realizados sobre os materiais para verificar as súas
caracterísitcas

Operacións de mecanizado 14,022.1 Descríbir as ferramentas e técnicas empregadas nas operacións de
limado

2.2 Describir as ferramentas de corte

2.3 Describir as máquinas de tradear e as ferramentas empregadas (describir
filos e superficies das brocas e as técnicas de afiado)

2.4 Describir as roscas e as súas características proncipales; clasificalas
tendo en conta os distintos sistemas de roscas

20TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA3.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil
(fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc).

PE.1 - Exames e traballos escritos•

S 15 CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. PE.2 - Exames e/ou traballos escritos sobre
a materia

•

N 5 CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en
conta o traballo que vaian realizar.

PE.3 - Exames e/ou traballos escritos sobre
a materia

•

N 5 CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar. PE.4 - Exames e/ou traballos escritos sobre
a materia

•

S 5 CA3.5 Determinouse a secuencia de operacións necesarias. TO.1 - Planificación dos traballos•

S 10 CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais,
os acabamentos e as formas que se desexen.

TO.2 - Traballos realizados no taller•

N 5 CA3.7 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para
executar a peza.

TO.3 - Traballos realizados e planificación
dos mesmos

•

S 5 CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas
máquinas segundo o material que se tradee.

TO.4 - Axustes dos parámetros previos á
realización dos traballos

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA4.2 Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaia tradear e do
diámetro do trade.

TO.5 - Axustes dos parámetros previos á
realización dos traballos

•

S 5 CA4.3 Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. TO.6 - Verificación dos traballos
preparatorios para a operación de roscado

•

N 5 CA4.7 Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do
parafuso.

TO.7 - Verificación dos diámetros•

S 5 CA4.9 Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu paso, sexan
as estipuladas.

TO.8 - Análise dos traballos realizados•

S 15  CA4.11 Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no automóbil. PE.5 - Exames e/ou traballos escritos•

S 10  CA4.12 Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que tradear, e
explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento, etc.).

PE.6 - Exames e/ou traballos escritos•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Obxecto da limadura.

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

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

 Corte con tesoira de chapa: tipos de tesoiras.

 Obxecto da tradeadura.

 0Normalización e representación de roscas.

  Cálculos para a execución de roscas interiores e exteriores.

  Medición de roscas.

 Máquinas de tradear.

 Parámetros para ter en conta en función do material que se pretenda tradear.

 Brocas: tipos e partes.

 Escareamento.

 Clases de parafusos.

 Partes das roscas: tipos de roscas e o seu uso.

 Sistemas de roscas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Materiais - Estúdanse os
materiais metálicos
empregados na construción
do automóbil e as súas
caracteristicas

Explica os materiais
metálicos empregados
na fabricación de
automóbiles e describe
as súas características
principais; describe os
tratamentos aplicados
para mellorar ou
modificar as
características para que
teñan un
comportamento
específico na súa
función concreta;
describe os ensaios
realizados para a
verificación das súas
propiedades.
Describe o proceso de
corrosión e as medidas
aplicadas para evitalo
ou retrasar a súa
aparición.

• Elaborarán un traballo
escrito no que
describirán os procesos
de obtención do ferro,
do aceiro e da fundición
indicando as
característica do aceiro
e da fundición;
indicarán os materiais
metálicos non ferrosos
empregados na
fabricaicón do
automóbil, as súas
características e a súa
aplicación concreta nos
vehículos.
Explicarán os
tratamentos aplicados
sobre os distintos
materiais e as
características obtidas
e os ensaios realizados
para verificalas.
Explicarán o proceso
da corrosión e as
medidas para evitala.

• Un traballo por alumno
no que se describan os
puntos descritos nas
tarefas.

• Auila virtual - Apuntes•

Aula virtual - Tarefas•

Conexión a internet•

PE.1 - Exames e
traballos escritos

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Operacións de mecanizado
- Descríbense as
operacións de mecanizado
manual realizadas sobre os
materiais metálicos, así
como as ferramentas e
técnicas empregadas no
desenvolvemento das
devanditas operacións.

Describe as
ferramentas de limado
e as características e
clasificación  tendo en
conta distintos
parámetros como o
picado, o grao de corte,
a forma, o tamaño, etc.
Indica as técnicas de
limado e describe os
traballos que terá que
realizar o alumno.
Explica os medios de
protección individual
que deberán empregar
os alumnos no
desenvolvemento das
tarefas.

•

Explicaranse as follas
de serra indicando as
súas caracterísitcas e a
súa clasificación;
describirase o arco de
serra. Proporase ao
alumnado un ou uns
exercicios de corte con
desprendemento de
labra sobre a peza que
están a mecanizar.

•

Explica as máquinas e
ferramentas
empregadas nas
operacións de
tradeado; explica as
velocidades de corte e
de avance en función
das características dos
materiais sobre os que
se traballa e describe
as formas de realizar as
operacións de
preparación e
realización dos
traballos.
Explica as fórmulas que
lle permiten seleccionar
os diámetros das
brocas en función das
roscas.
Explica os EPI
necesarios para a
realización dos
traballos e propoñe a
realización da seguinte
fase ao alumnado.

•

Define as roscas,
explica os tipos de
rosca e as clasifica en
función de diversos
parámetros.
Describe as
ferramentas
empregadas na
fabricación manual de
roscas e explica as
operacións que se
deben realizar. Propoñe
a realización dos

•

Partindo dun trozo de
metal preparado e
cortado previamente
coa serra automática o
alumno debera rebaixar
as súas dimensións ata
acadar as propostas
polo profesor na
explicación dos
traballos que deberán
realizarse; a peza
deberá alcanzar unhas
dimensións concretas,
unhas formas
determimadas e a
calidade superficial
descrita na proposta de
traballo.

•

Unha vez o alumnado
teña a peza
mecanizada tal e como
se propoñe na tarefa
anterior, deberá realizar
o trazado ao aire
segundo as técnicas
aprendidas para marcar
unha liña de corte;
despois de realizar o
corte con unha folla de
serra, deberán
mecanizar a nova
superficie obtida para
alcanzar o acabado
superficial similar ao do
resto da peza.

•

Traza unha forma
concreta proposta polo
profesor empregando a
técnica de trazado ao
aire e serra e mecaniza
ata lograr un acabado
igual ao do resto da
peza. Determina os
puntos de tradeado
sobre a superficie da
peza seguindo as
instrucións do proxecto.

•

Seguindo o deseño
proposto deberán
realizar o tradeado da
peza nos puntos
anteriormente trazados
sobre a súa superficie.
Previamente á
realización dos trades,
terán que calcular o
diámetro da broca en
función das roscas  que
se realizarán
posteriormente, a
velocidade de corte e
de avance. Deberán
respectar as instrudións
recibidas en canto ás
medidas de prevención
de riscos. Realizarán as
trades solicitadas.

•

Unha peza de metal
cunas dimensións e
forma concretas
establecidas na
proposta de traballo;
presentará catro roscas
mecanizadas sobre os
trades realizados
cunhas características
concretas en canto ás
dimensións das roscas.

•

Unha varas calibradas
roscadas  e
mecanizadas

•

Dúas chapas de aceiro
mecanizadas cunhas
dimensións concretas e
relachadas dúas a
dúas.

•

Chapas cortadas con
cizallas cunhas
dimensións
determinadas.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Equipo de ferramentas
de mecanizado e
aparatos de medida e
verificación, ferramenta
de trazado, trades e
brocas, equipo de
ferramenta de roscado,
pletina de ferro e
chapas de metal.

•

Conexión a internet•

PE.2 - Exames e/ou
traballos escritos sobre a
materia

•

PE.3 - Exames e/ou
traballos escritos sobre a
materia

•

PE.4 - Exames e/ou
traballos escritos sobre a
materia

•

PE.5 - Exames e/ou
traballos escritos

•

PE.6 - Exames e/ou
traballos escritos

•

TO.1 - Planificación dos
traballos

•

TO.2 - Traballos
realizados no taller

•

TO.3 - Traballos
realizados e planificación
dos mesmos

•

TO.4 - Axustes dos
parámetros previos á
realización dos traballos

•

TO.5 - Axustes dos
parámetros previos á
realización dos traballos

•

TO.6 - Verificación dos
traballos preparatorios
para a operación de
roscado

•

TO.7 - Verificación dos
diámetros

•

TO.8 - Análise dos
traballos realizados

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

traballos.

Explica os procesos
corte sen
desprendemento de
labra e de remachado e
as ferramentas
empregadas; propón a
realización dun traballo
relacionado.

•

Sobre os buracos
realizados no paso
anterior, deberán
realizar as roscas
descritas nos traballos
empregando as
ferramenas de roscado
manual seguindo as
instrucións dadas polo
profesor.
Cortaran varas cunhas
dimensións concretas e
mecanizaran un
cadrado nun extremo
delas; polo extremo
contrario mecanizarán
unha rosca en cada
unha das varas
empregando a
ferramenta e as
técnicas correctas.

•

Deberá realizar o corte
de chapas con cizallas
manuais polas liñas de
trazado realizadas
previamente
empregando as
técnicas de trazado
plano.
Sobre as chapas
cortadas y marcadas
previamente realizarán
trades; terán que unir
as chapas de dúas e
dúas por medio de
remaches.

•

20,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Soldadura 3

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Soldadrura branda 3,011.1 Coñecer as técnicas e ferramentas de traballo nos procesos de soldadura
branda

3TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 50 CA5.1 Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda. PE.1 - Exames e traballos•

S 50 CA5.8 Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e mais o seu
funcionamento.

PE.2 - Exames e traballos•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldar: soldadores e lampadiñas.

 Materiais de achega.

 Desoxidantes máis utilizados.

 Preparación do metal base.

 O estaño.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Soldadrura branda Explica a función da
soldadura branda;
explica as ferramentas
e os procesos de
traballo en cada caso e
propoñe a realización
dos traballos prácticos

• Realiza un traballo de
recheo por medio de
soldadura branda

•

Realiza a unión de
cables e terminais
eléctricos

•

Realiza a montaxe e
desmontaxe de
compoñentes
electrónicos sobre unha
placa

•

Da Ta1.1 obterase
unha chapa dun
vehículo recuperada (o
alumno debe rechear o
oco e preparar a
superficie de maneira
que non se note a
intervención)

•

Da Ta1.2 obteranse
cables soldados entre
si e cables unidos a
terminais por medio de
soldadura.

•

Da Ta1.3 obteranse
placas de circuito
impreso con
compoñentes
electrónicos montados
e posteriormente
desmontados,
quedando a placa limpa
de restos.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Ferramenta de
soldadura branda
(soldadores eléctricos,
lampadiñas de gas)
mateiais de achega e
desoxidantes,
cableado, terminais, un
vehículo, placas de
entrenamiento e
compoñentes
electrónicos.

•

Conexión a internet•

PE.1 - Exames e
traballos

•

PE.2 - Exames e
traballos

•

3,0TOTAL
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PROFESIONAIS

11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O caderno de aula aplica os criterios de cualificación mostrados a continuación:

-  Para o cálculo da nota terase en conta as porcentaxes, con peso orientativo, para cada criterio de avaliación establecido no punto 4c desta

programación.

-  Tamén se indicará o valor que ten asignado cada INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN para o calculo da nota en cada UD, na súa ausencia é o

seguinte:

                As puntuacións de cada apartado do instrumento de avaliación PE: proba escrita e as normas para a súa execución (cando sexa preciso)

aparecerán escritas nos mesmos, dando unicamente por positivas as respostas completas e correctas. Tamén se especificará o valor de cada

apartado de cada pregunta. No caso de non aparecer o valor de cada apartado entenderase que todos teñen igual valor, por exemplo.: Unha

pregunta, cun valor de 1 punto, se ten catro apartados, cada un deles valerá 0,25 puntos.

                As puntuacións das probas prácticas procederán das TO e LC establecidas para cada unidade didáctica.

As probas escritas terán unha duración establecida para a súa realización dun máximo de duas horas e o número de preguntas será variable en

función dos contidos das unidades didácticas

As probas prácticas teñen unha duración establecida dentro nesta programación. No caso de non ser realizadas na súa totalidade, os aspectos

que non poidan ser avaliados terán unha nota de 0 sobre 10.

2. A NOTA POR AVALIACIÓN

Calcularase facendo a media ponderada das notas de cada unidade didáctica terminada ou parcialmente terminada e avaliada nese período.

3. NOTA FINAL

Será a media ponderada da nota das 3 avaliacións. Será preciso ter polo menos un cinco en cada unidade didáctica para facer media e aprobar.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles establécense claramente no apartado 4.c da presente programación.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No caso de non acadar resultado favorable, ben por non facer correctamente ou non rematar as tarefas propostas, ben por non superar algún

mínimo esixible ou ben por non obter unha calificación suficiente o alumnado poderá asistir ás actividades de recuperación no período previsto na

normativa. En dito período o alumnado poderá facer ou terminar tarefas incompletas ou ben, no caso de tarefas con avaliación desfavorable, facer

outras novas que serán propostas polo profesor para cada situación concreta. De existir probas escritas de avaliación o profesor plantexará a

recuperación das mesmas durante o mesmo período.

Se aínda así non se acadase unha avaliación favorable, o profesor plantexará probas finais escritas e/ou prácticas, (pudendo ser supostos

prácticos), que abarquen todos os criterios de avaliación do currículo para todo o curso. Se o alumno supera a proba final a nota asignada a
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recuperación será de 5 puntos. A realización da proba final realizarase antes da avaliación final.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación será continua, perdendo o dereito á mesma cando as faltas do alumnado superen o 10 % das horas das que consta o módulo.

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

No caso de perda do dereito á avaliación continua o alumnado poderá realizar unha proba específica tal e como se contempla no artigo artigo 25.5º

da Orde do 12 de xullo de 2011.

A proba consistirá nun exame teórico escrito, e de superalo, unha proba práctica onde os criterios de cualificación serán os descritos no apartado

4c.

Para avaliar esta proba atenderase unicamente ao resultado da mesma e non se terán en conta os aspectos observados durante o curso, tales

como os traballos desenvolvidos, as actitudes observadas e as probas escritas realizadas

Considerarase que o alumno ou alumna superan a materia se a cualifcación obtida e de 5 puntos ou maior.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da programación didáctica realizarase tendo en conta o seguimento da programación, e tomando en consideración os datos anotados

no caderno de aula. Do estudo destes datos pódense extrapolar solucións para mellorar a programación didáctica tanto en contidos, como en

temporalización dos mesmos.

Para avaliar a práctica docente, fanse ó final de cada trimestre enquisas de satisfacción docente. Nelas o alumnado valora distintos aspectos

ademáis da práctica docente.

O seguimento, polo tanto levarase semanalmente na aplicación informática.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do ciclo formativo, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para

orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encargue da titoría dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias específicamente académicas, ou persoais con incidencia educativa. Esta información poderase obter:
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1-Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

2- Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrardo, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

3- Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

4- Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

5- Da experiencia profesional previa.

6- Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

7-Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8- Probas iniciais específicas

Os acordos que adopte o equipo docente nesta sesión de avaliación recolleranse nunha acta, especialmente aqueles que teñan que ver cos

aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas para alumnos con necesidades educativas especiais.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

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

No caso de detectarse alumnado con necesidades educativas especiais, deseñaranse as medidas de atención e reforzo específicas, tales como a

atención individualizada (se é posible tendo en conta o número de alumnos), a adaptación dos tempos de realización dos traballos, a proposta de

adaptación de espazos se é o caso.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto á educación en valores marcamos os seguintes obxectivos:

Concienciar ao alumnado e ao resto da comunidade educativa de que os espazos de ensino relacionados co ciclo de electromecánica de vehículos

son AULAS e que, polo tanto, deberanse aplicar os criterios correspondentes ás aulas; non é un taller mecánico. Todas as normas de organización

e urbanidade rexen tamén para estes espazos.

Fomentar a igualdade e a non discrimimación por razón de sexo, raza ou outros motivos é tamén un dos obxectivos. En concreto traballamos a

coeducación eliminando calquera manifestación que sexa denigrante ou irrespectuosa con calquera membro da comunidade educativa.

Infomar sobre o coidado ao medio ambente é outro dos obxectivos da aula; o taller de automóbil xera moitos residuos e temos a obriga de

fomentar a clasificación e reciclaxe dos mesmos así como a importancia da recollida selectiva dos mesmos. Accións como o control do gasto en

papel de limpeza, o control do xabón, a obrigatoriedade de clasificación dos residuos, etc. serán prácticas habituais no funcionamento do taller.

Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade educativa será outro dos obxectivos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Nas reunións iniciais do departametno non se propuxo a realizacoón de actividades complementarias e extraescolares inicalmente. Non obstante,

non se nega a posibilidade de participación nas que poideran xordir ao longo do curso organizadas por outros departamentos, como poden ser as
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posibles actividades de emprendemento organizadas polo departamento de orientación. Así mesmo temos que dicir que poden xurdir algunhas

actividades no seo do propio departamento, inicialmente non previstas y que teñan un interese especial para o alumnado; neste caso estudarase a

participación nelas.

10.Outros apartados

10.1) Información da programación

Entrégaselle ó alumnado o resume da programación coa secuenciación e criterios de avaliación. Se comentan e resolven dúbidas na clase. Dita

programación estará dispoñible na aula virtual do módulo.

10.2) Recursos didácticos e entrega de tarefas e exames

Debido á situación derivada do COVID-19 non se entregará documentación en papel como pode ser apuntes, boletíns ou exames. Tampouco se

admitirá a entrega de documentación, e tarefas en papel co fin de previr os contaxios. O material da aula estará exposto na aula virtual e a entrega

de traballos, exames de outra documentación farase a través da aula virtual tamén.

O inicio do curso verificarase que todo o alumnado é capaz de acceder á aula virtual como tamén ás video conferencias por se é preciso un

confinamento.

Será preciso dispor de aulas con ordenadores para a realización de probas teóricas ou ben de dispor de rede WIFI nas aulas para poder acceder á

Aula Virtual onde se atoparán os exames e onde será obrigatorio entregar as respostas en formato .pdf.

Por este motivo faise necesario dunha aula de informática dotada de ordenadores ou conexión via WIFI nas aulas de referencia.

10.3) Realización das prácticas

As prácticas realizaranse sempre respectando as normas de seguridade tanto na aula como nos talleres:

Na aula poderánse realizar pequenas montaxes electrónicas con equipamento que será entregado ao alumnado debidamente desinfectado. Este

equipamento será custodiado polo alumnado ata que sexa reclamado polo profesor. Os polímetros serán adquiridos polo propio alumnado e en

ningún caso o material e os equipos serán compartidos. En todo momento deberanse respectar as normas de seguridade.

No taller empregarase obligatoriamente máscaras FFP2 que serán aportadas polo Centro Educativo, así como pantallas e guantes. A ventilación

dos talleres será contínua en función dos edificios das características do edificio. Se a distancia entre o alumnado e o profesorado non pode ser

respectada deberá ser obligatorio o uso, ademais, de pantallas, como pode ser no caso de traballos dentro dos vehículos etc. e tratarase de que a

espoxición sexa a mínima, adaptando se é precios as prácticas.

Preferentemente traballaráse de xeito individual pero de ser necesario organizaránse grupos de traballo de 2 alumnos máximo e estes manterán

tamén a distancia de seguridade.

A desinfección das mans será obligatoria á entrada e á saida das aulas e dos talleres.

Estas normas poderán ser modificadas en función das instruccións da dirección do centro ou das autoridades competentes.

- 27 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

10.4) Posibles escenarios na avaliación

Escenario 1: Presencial

Cada UD esta dividida en CA que abarcan todos os RA do currículo do módulo.

Neste escenario a avaliación realizarase tal e como se indica na presente programación

Na programación nos apartados, 4.c. Axuste de avaliación e 5.2. Criterios de avaliación e niveis dos logros dos mínimos exixibles, indicase para

cada CA o nivel de logro que ten que alcanzar o alumno.

A nota numérica da primeira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da segunda avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da terceira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota final do módulo obterase da suma da cualificación de todos os CA impartidos o longo do curso.

A avaliación dos CA mediante táboa de observacións realizarase partindo do traballo de taller e das fichas de traballo que cada alumno ten que

cubrir e entregar, cabe a posibilidade de que algún alumno copie as fichas de traballo dos compañeiros sen chegar a realizar as probas indicadas

nas fichas. Se o profesor percibe dubidas, sobre as fichas de traballo e os coñecementos adquiridos polo alumno, poderá derivar o alumno a unha

proba práctica final na que abarcara todos os CA nos que o profesor perciba dubidas sobre o nivel de logro alcanzado polo alumno.

Escenario 2: Semipresencialidade individual

Neste escenario abarcara ao alumnado que por mor da COVID-19 teña que manter corentena por prescrición medica.

O alumnado nesta situación realizara tarefas propostas polo profesor do módulo, contara co foro da aula virtual e as mensaxes dentro da aula

virtual. Tamén, en caso necesario poderanse realizar video conferencias a través de WEBEX como apoio para resolver dubidas.

Será requisito imprescindible para a superación do módulo a entrega de todas as tarefas.

A avaliación dos CA teóricos realizarase a través de proba escrita, esta proba farase cando o alumnado remate a corentena, e será presencial. No

suposto caso que o período de corentena se alongue dificultando a realización da proba escrita presencial realizarase unha proba telemática de

preguntas con un tempo limitado. No suposto que o alumnado non posúa conectividade para poder facer a proba escrita telemáticametente, a

proba será substituída por un traballo teórico que o alumnado debera facer chegar ao centro.

A avaliación dos CA prácticos realizarase por táboa de observación, cando o alumnado remate a corentena, debera realizar as prácticas

pendentes.

Durante o período de corentena o alumno/a adiantara materia no relevante os CA teóricos, o rematar o período de corentena facilitaraselle ao

alumno/a a posibilidade de realizar os CA prácticos pendentes. No caso de que o período de corentena se alongue dificultando a realización das

practicas, estas serán substituídas por traballos escritos que abarquen os CA prácticos.

A avaliación será igual que no escenario 1.

Alumnado con conectividade

Tera as tarefas colgadas na aula virtual e debera entregalas en tempo e forma na mesma aula virtual.

Alumando sen conectividade

Recollera as tarefas cando asista a clase presencial e entregaras da mesma forma.

Escenario 3: A distancia
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Alumnado con conectividade.

Neste escenario as practicas de taller que abordan os CA prácticos serán, substituídas por traballos escritos que o alumnado debera entregar en

tempo e forma na aula virtual.

As probas escritas realizaranse  na aula virtual con un tempo limitado.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.

Alumnado sen conectividade.

As CA teóricos e prácticos serán avaliados por traballos que o alumno debera recoller e entregar no centro.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0256 Elementos fixos 72020/2021 320267

MP0256_12 Elementos fixos soldados 72020/2021 260217

MP0256_22 Elementos pegados e engatillados 72020/2021 6050

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

Profesorado asignado ao módulo ELADIO ÁLVAREZ PORTELA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A comarca da Guarda ten unha poboación cercana ós 10 438 habitantes. Linda con Portugal porla fronteira natural do río Miño polo sureste, co

Océano Atlántico polo oeste e co concello do Rosal polo norte, e dista de Vigo a 50 Km. No tempo do verán incrementase a sua poboación debido

o turismo pola zona de veraneo e visitantes dos restos arqueolóxicos en Santa Tecla.

O sector productivo mais importante é:

-Agrícola: viñedo e hortícola.

-Empresas de bodegas de viño.

-Hostelería.

-Porto maritimo

-Varias empresas de contrucción e obra pública.

-Varios talleres de automóbiles tanto multimarca como Concesionarios.

-Talleres de vehículos industriales(camións e tractores agrícolas)

-Talleres de motocicletas, quads, bicicletas e aperos de labranza.

-Tendas de reposto de automóbiles.

-Fabrica de coches e filiais.

-Alumnado: accede de diversos colexios adyacentes
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0256_12

Resultados de aprendizaxe

MP025
6_22

Result
ados

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 132 15 X X X X X

2 Elementos fixos soldados Desmontar elementos fixos soldados segundo procesos
establecidos, con análise das técnicas de
desmontaxePreparar a zona de unión para a montaxe de
elementos fixos,  seleccionando os equipamentos e realiza o
procedemento de unión en función das características
estipuladas por fábrica.

28 19 X

3 Seleccion de equipamentos de
soldaxe  e unións que se poidan
realizar

Características e tipos de unións que se poidan realizar con
cada equipamento de soldaxe

25 19 X

4 Preparación da zona de unión Analiza o tipo de soldadura e os procesos requeridos para
unión e para montaxe de elementos fixos

25 4 X

5 Unión de elementos mediante
soldadura

Despois de seleccionar o procedemento de soldadura  en
función das características por fábric

25 19 X

6 Prevención de riscos laborais e
protección ambiental

Identitica os riscos, así como as medidada e os equipamentos
para previr riscos laborais e protección ambiental

25 9 X

7 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 50 10 X

8  Elementos pegados e
engatillados.

Substituir elementos fixos pegados e engatillados usando o
equipamento e materiais necesarios.

10 5 X

Total: 320

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 132

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das técnicas de desmontaxe NO

RA2 - Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas características e os tipos de unión que haxa que realizar. NO

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

RA4 - Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o procedemento de soldaxe en función das características estipuladas por fábrica. NO

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. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa. 132,011.1 Adquirir as destrezas para desempeñar o posto na empresa

132TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.6 Quitáronse puntos e cordóns de soldadura cos equipamentos e os útiles necesarios. TO.1 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA1.7 Identificáronse as zonas determinadas para o corte e as zonas de reforzo. TO.2 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA1.8 Realizouse a traza do corte tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, reforzo,
etc.).

TO.3 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA1.9 Verificouse que as operacións de corte realizadas se axusten ás especificacións
establecidas nas normas técnicas.

TO.4 -  Traballo na empresa.•

S 3  CA1.10 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. TO.5 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA2.5 Elixiuse a máquina de soldadura con respecto á unión que se execute (MIG-MAG,
MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, etc.).

TO.6 - Traballo na empresa.•

S 3 CA2.6 Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para unir e coa
soldadura que se vaia utilizar.

TO.7 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA2.7 Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da unión e do
material.

TO.8 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA2.8 Describíronse as secuencias de traballo. TO.9 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.1 Efectuouse a limpeza das zonas de unión e elimináronse os residuos. TO.10 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.2 Efectuouse a conformación do oco para o aloxamento da peza nova. TO.11 -  Traballo na empresa.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

TO.12 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se
vaia realizar.

TO.13 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.5 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión. TO.14 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.6 Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificacións da
documentación técnica.

TO.15 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.7 Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrías que
se especifican na documentación.

TO.16 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA3.8 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes. TO.17 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.1 Seleccionáronse os equipamentos de soldadura e os materiais de achega consonte
o material base dos elementos para unir.

TO.18 -  Traballo na empresa.•

S 3 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.

TO.19 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.3 Soldáronse pezas mediante soldadura eléctrica por arco con eléctrodo revestido. TO.20 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.4 Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG e MIG-Brazing, tendo en conta a
resistencia que deba soportar a unión.

TO.21 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.5 Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a
zona.

TO.22 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.6 Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en
función das pezas que se unan.

TO.23 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.8 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en
función do material base.

TO.24 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA4.9 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a
penetración, fusión, porosidade, homoxeneidade, cor e resistencia.

TO.25 -  Traballo na empresa.•

S 5  CA4.10 Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais
e xeométricas ao conxunto.

TO.26 -  Traballo na empresa.•

S 5 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles e máquinas do taller de carrozaría.

TO.27 -  Traballo na empresa.•

S 6 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.28 -  Traballo na empresa.•

S 6 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.29 -  Traballo na empresa.•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.30 -  Traballo na empresa.•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía utilizada por fabricantes de vehículos para a substitución de elementos.

 0Procesos de desmontaxe de elementos fixos.

  Traza de elementos para substitucións parciais.

 Zonas determinadas para o corte.

 Zonas de reforzo.

 Tipo de unión (solapada, tope, reforzo, etc.).
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Elementos soldados.

 Elementos que compoñen o despezamento dunha carrozaría (chasis, bastidor e cabina), así como os equipamentos.

 Parámetros que permiten decidir a substitución total ou parcial dun elemento en función da súa deformación.

 Máquinas utilizadas na desmontaxe de elementos fixos: características, funcionamento, uso e parámetros de traballo.

 Ferramentas e útiles para o corte de elementos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

132,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

 As asignadas pola
empresa.

• Reparacion da
carroceria

•  as aportadas pola
empresa.

• TO.1 -  Traballo na
empresa.

•

TO.2 -  Traballo na
empresa.

•

TO.3 -  Traballo na
empresa.

•

TO.4 -  Traballo na
empresa.

•

TO.5 -  Traballo na
empresa.

•

TO.6 - Traballo na
empresa.

•

TO.7 -  Traballo na
empresa.

•

TO.8 -  Traballo na
empresa.

•

TO.9 -  Traballo na
empresa.

•

TO.10 -  Traballo na
empresa.

•

TO.11 -  Traballo na
empresa.

•

TO.12 -  Traballo na
empresa.

•

TO.13 -  Traballo na
empresa.

•

TO.14 -  Traballo na
empresa.

•

TO.15 -  Traballo na
empresa.

•

TO.16 -  Traballo na
empresa.

•

TO.17 -  Traballo na
empresa.

•

TO.18 -  Traballo na
empresa.

•

TO.19 -  Traballo na
empresa.

•

TO.20 -  Traballo na
empresa.

•

TO.21 -  Traballo na
empresa.

•

TO.22 -  Traballo na
empresa.

•

TO.23 -  Traballo na
empresa.

•

TO.24 -  Traballo na
empresa.

•

TO.25 -  Traballo na
empresa.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.26 -  Traballo na
empresa.

•

TO.27 -  Traballo na
empresa.

•

TO.28 -  Traballo na
empresa.

•

TO.29 -  Traballo na
empresa.

•

TO.30 -  Traballo na
empresa.

•

132,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Elementos fixos soldados 28

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das técnicas de desmontaxe NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Desmontase de elementos fixos soldados. 28,011.1 Desmontar elementos fixos soldados segundo procesos establecidos,
con análise das técnicas de desmontaxe Preparar a zona de unión para a
montaxe de elementos fixos,  seleccionando os equipamentos e realiza o
procedemento de unión en función das características estipuladas por
fábrica.

1.2 Conocer tipos de materiais utilizados nas carrocerias.

1.3  Diferenciar os tipos de unions  coñecer a simboloxia e determinar o
metodo a emplear.

28TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Describiuse o despezamento dos elementos que compoñen unha carrozaría
(bastidor e cabina), así como os equipamentos, tendo en conta a relación entre a función
dos elementos e o tipo de unión.

PE.1 - Memoria de traballo, exame•

N 20 CA1.2 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para o corte de puntos e cordóns de
soldadura.

PE.2 - Tarefas realizadas•

S 20 CA1.3 Interpretouse a documentación técnica para determinar as unións e os puntos de
corte.

PE.3 - memoria de traballo•

N 15 CA1.4 Relacionouse a simboloxía coas unións que representa no vehículo. TO.1 -  Exercicios practicos•

S 25 CA1.5 Determinouse o método para aplicar na substitución dos elementos fixos. OU.1 - Exercicios prácticos•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía utilizada por fabricantes de vehículos para a substitución de elementos.

 Zonas determinadas para o corte.

 Zonas de reforzo.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

28,0 Desmontase de elementos
fixos soldados.   -
Desmontar elementos fixos
soldados segundo procesos
establecidos, con análise
das técnicas de
desmontaxe Preparar a
zona de unión para a
montaxe de elementos
fixos,  seleccionando os
equipamentos e realiza o
procedemento de unión en
función das características
estipuladas por fábrica.

Exposición do profesor
dos elementos que
compoñen o despece
da carrozaría.
 Exposición e
demostración das
técnicas de corte de
elementos fixos da
carrozaría empregando
o equipamento
adecuado.

•

-Exposición e
demostración das
técnicas de union  de
elementos fixos da
carrozaría  tanto
sustitucións parciais
comod e pezas novas.
empregando o
equipamento adecuado
e aplicando masillas e
aprestos
antioxidadentes.
-Exposición e
demostración das
técnicas de union  de
pezas mediante
soldadura
oxiacetilenica.
-Exposición e
demostración das
técnicas de union  de
pezas mediante
soldadura TIC

•

Aplicar os
coñecementos de
desmontaxe de
elementos fixos
soldados .

•

-Aplicar os
coñecementos unión de
elementos fixos
soldados.
-Aplicar os
coñecementos unión de
soldadura
oxiacetilenica.
-Aplicar os
coñecementos unión de
soldadura TIC.

•

O alumno desmonta e
realiza a unión de
elementos fixos da
carrozaria e coñece
distintos métodos de
soldadura.

• Aula polivalente con
canon e taller de
carrozaria co seu
equipamento.
Documentación técnica
xeral e de marca, en
soporte informático,
carrozarias e
ferramentas

• OU.1 - Exercicios
prácticos

•

PE.1 - Memoria de
traballo, exame

•

PE.2 - Tarefas realizadas•

PE.3 - memoria de
traballo

•

TO.1 -  Exercicios
practicos

•

28,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Seleccion de equipamentos de soldaxe  e unións que se poidan realizar 25

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Selección de equipamentos de soldaxe e unións que podan
realizar

25,011.1 Seleccionar e aplicar os diferentes tipos de soldadura que demande unha
reparación

1.2 Axustar e manexar os diferentes equipos de soldadura, usando as
medidas de protección axeitadas

25TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA2.1 Describiuse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e a correspondente aos
equipamentos de soldadura utilizados nos vehículos.

PE.1 - Memoria de traballo. Examen.•

S 12 CA2.2 Describíronse os tipos de soldadura utilizados en vehículos (a tope, solapamento,
etc.).

TO.1 - Tarefas realizadas.•

S 14 CA2.3 Describíronse as técnicas de soldaxe. PE.2 - Memoria do trabollo•

S 12 CA2.4 Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamentos. TO.2 - Exercicios practicos•

N 13 CA2.5 Elixiuse a máquina de soldadura con respecto á unión que se execute (MIG-MAG,
MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, etc.).

TO.3 - Exercicios practicos•

N 13 CA2.6 Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para unir e coa
soldadura que se vaia utilizar.

TO.4 - Exercicios practicos•

S 12 CA2.7 Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da unión e do
material.

TO.5 - Tarefas realizadas no taller•

S 12 CA2.8 Describíronse as secuencias de traballo. PE.3 - Memoria do traballo.•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe.

 Tipos de soldadura utilizados nos vehículos: MIGMAG, eléctrica por puntos, TIG, MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, eléctrica con eléctrodo revestido e oxiacetilénica.

 Equipamentos de soldaxe utilizados: características, función, funcionamento e parámetros de axuste nos procesos.

 Fundamentos das soldaduras.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Materiais de achega utilizados nas soldaduras.

 Gases e desoxidantes.

 Tipos de unión nos procesos de soldaxe.

 Técnicas de soldaxe.

 Elementos de protección dos equipamentos de soldadura.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Selección de equipamentos
de soldaxe e unións que
podan realizar -
Selecionarase os equipos
de soldadura e deseñarase
aquelas unións para os
procesos de soldadura

 Explicaciones teoricas.
Presentación dun caso
practico. Aclaración de
dubidas.

• Toma de apuntes.
Resolución caso
practico. Realizacion
dun traballo.

• Coñecera e operara
correctamente cos
equipos da soldadura
de proteccion gaseosa
MIG/MAG. ¿Aplicar os
medios de seguridade
cos equipos de
soldadura. Identificar os
gases de soldadura.
Mantemento dos
equipos. Incidencias
nos equipos.

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Videos. Practicas no
vehiculo.

• PE.1 - Memoria de
traballo. Examen.

•

PE.2 - Memoria do
trabollo

•

PE.3 - Memoria do
traballo.

•

TO.1 - Tarefas
realizadas.

•

TO.2 - Exercicios
practicos

•

TO.3 - Exercicios
practicos

•

TO.4 - Exercicios
practicos

•

TO.5 - Tarefas
realizadas no taller

•

25,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Preparación da zona de unión 25

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, e analiza o tipo de soldadura e os procedementos requiridos. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Preparación da zona de unión 25,011.1 Coñecer elementos da carrozaría con unións fixas. Proceso operativo
xenérico para realizar unións

1.2 Ferramentas de suxección

1.3 Tratar a corrosión no proceso de reparación

25TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 15 CA3.1 Efectuouse a limpeza das zonas de unión e elimináronse os residuos. TO.1 - Proba practica•

S 14 CA3.2 Efectuouse a conformación do oco para o aloxamento da peza nova. TO.2 - Proba practica•

S 15 CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se
vaia realizar.

TO.3 - Traballos realizados no taller•

S 15 CA3.5 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión. TO.4 - Proba practica•

N 13 CA3.6 Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificacións da
documentación técnica.

TO.5 - Tarefas, fichas de traballo•

S 15 CA3.7 Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrías que
se especifican na documentación.

TO.6 - Traballos realizados•

S 13 CA3.8 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes. TO.7 - Proba practica•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Limadura dos restos da peza vella e limpeza.

 Endereitamento e cadramento do oco.

 Marcaxe e montaxe de reforzos.

 Perfilaxe dos bordos que se vaian solapar.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Preparación dos bordos da peza e aplicación de anticorrosivos.

 Fixación da peza.

 Control de folguras e verificación da recuperación de formas dimensionais e xeométricas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Preparación da zona de
unión - Prepararase
diferentes xuntas para
realizar esamblaxes na
carrozaría

Explicacion teoricas.
Presentacion dun caso
pracctico. Aclaracion de
dubidas.

• Toma de apuntes.
Resolucion caso
pracctico. Realizacion
dun traballo.

• Analizar os diferentes
metodos de unions de
compoñentes dunha
carroceeria. Protexer as
pezas adyacentes.
Cpñecer os distintos
productos e
tratamentos
anticorrosivos
necesarios na
reparacion de
elementos fijos.
Presentar apeza
fixandoa con mordazas.
Coñocer e aplicar as
normas de seguridad e
hixiene.

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Aparellos
anticorrosivos.
Mordazas. Videos.
Practicas no vehiculo.

• TO.1 - Proba practica•

TO.2 - Proba practica•

TO.3 - Traballos
realizados no taller

•

TO.4 - Proba practica•

TO.5 - Tarefas, fichas de
traballo

•

TO.6 - Traballos
realizados

•

TO.7 - Proba practica•

25,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Unión de elementos mediante soldadura 25

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o procedemento de soldaxe en función das características estipuladas por fábrica. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Unión de elementos mediante soldadura 25,011.1 Seleccionar e aplicar os diferentes tipos de soldadura que demande unha
reparación, manexando os distintos tipos de soldadura, usando os medios de
protección indispensables

25TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA4.7 Uníronse pezas mediante soldadura oxiacetilénica seguindo especificacións
técnicas.

TO.1 - Traballos realizados•

S 30 CA4.8 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en
función do material base.

TO.2 - Proba practica•

N 20 CA4.9 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a
penetración, fusión, porosidade, homoxeneidade, cor e resistencia.

TO.3 - Proba practica•

S 20  CA4.10 Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais
e xeométricas ao conxunto.

TO.4 - traballo do taller•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Posta a punto dos equipamentos para os procesos de soldaxe.

 Axuste de parámetros dos equipamentos en función dos materiais para unir.

 Materiais de achega en función do material base.

 Procesos e técnicas de soldaxe con soldadura eléctrica por puntos, soldadura MIG-MAG, TIG, e MIG-Bra-zing, soldadura eléctrica con eléctrodo revestido e soldadura oxiacetilénica.

 Aplicación de temperatura no aluminio segundo os procesos.

 Soldadura de elementos de aluminio con soldadura sinérxica.

 Características que deben ter as soldaduras.

 Defectos dos procesos de soldaxe.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
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avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Unión de elementos
mediante soldadura -
Realizarse diferentes
unións para proceder a
soldar

Explicacions teoricas.
Presentacion dun caso
practico. Aclaracion de
duvidas.

• Toma de aapuntes.
Resolucion caso
practico. Realizacion
dun traballo.

• Aprender a correcta
utilizacion dos metodos
de soldadura. Coñocer
e operar con o eqipo
aplicar os medios de
seguridade e hixiene.
Comprobacion das
soldaduras feitas

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Videos. Practicas no
vehiculo.

• TO.1 - Traballos
realizados

•

TO.2 - Proba practica•

TO.3 - Proba practica•

TO.4 - traballo do taller•

25,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Prevención de riscos laborais e protección ambiental 25

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Prevención de riscos laborais e protección ambiental 25,011.1 Identificación dos riscos e xestión medioambiental

25TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 18 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles e máquinas do taller de carrozaría.

PE.1 - Examen, memoria•

S 18 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que se
deben adoptar na execución das operacións da área de carrozaría.

PE.2 - Exame•

N 16 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de
materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de traballo empregados nos procesos de
carrozaría.

TO.1 - Proba practica•

S 16 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.2 - Fichas de traballo•

S 16 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.3 - Traballos no taller•

S 16 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.4 - Traballos no taller•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

 Medios de prevención. Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller.

 Fichas de seguridade.

 Xestión ambiental.

 Almacenaxe e retirada de residuos.
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4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental - Prevención de
riscos laborais e protección
ambiental

Explicacions teoricas.
Presentacion dun caso
practico. Aclaracion de
duvidas.

• Toma de apuntes.
Resolucion caso
practico. Realizacion
dun traballo

• Analiza os diferentes
riscos, coñecer os
riscos mais comuns,
coñecer a señalizacion
nas areas de carroceria
que se poden presentar
na reparacion dos
elementos fixos.
Accions que ha de
adoptar o taller na
retirada controlada dos
residuos que xenera

• Apuntamentos.
Aparellos de soldadura.
Videos. Practicas no
vehiculo.

• PE.1 - Examen, memoria•

PE.2 - Exame•

TO.1 - Proba practica•

TO.2 - Fichas de traballo•

TO.3 - Traballos no taller•

TO.4 - Traballos no taller•

25,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Formación en empresa. 50

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a relación entre o tipo de unión e os equipamentos e os materiais necesarios. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Formación en empresa 50,011.1 Adquirir as destrezas para desempeñar o posto na empresa

50TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 13 CA1.2 Identificouse o elemento para substituír e o tipo de unión utilizada. TO.1 - Traballos do alumno•

N 15 CA1.4 Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos. TO.2 - Traballos do alumno•

S 10 CA1.5 Aplicáronse os tratamentos anticorrosivos nas unións. TO.3 - Traballos do alumno•

S 15 CA1.6 Preparouse o pegamento e pegouse o elemento respectando os tempos de
presecadura e curado.

TO.4 - Traballos do alumno•

S 11 CA1.7 Realizouse o engatillamento de elementos fixos. TO.5 - Traballos do alumno•

S 10 CA1.8 Aplicáronse os tratamentos de estanquidade que se deben efectuar en unións
pegadas e engatilladas.

TO.6 - Traballos do alumno•

S 13 CA1.9 Verificouse que os elementos ensamblados cumpran as especificacións
dimensionais e de forma do vehículo.

TO.7 - Traballos do alumno•

S 13  CA1.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade e protección ambiental
estipuladas para as operacións realizadas.

TO.8 - Traballos do alumno•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Unión de elementos fixos mediante pegamentos.

 Elementos engatillados.

 Adhesivos estruturais.

 Corrosión nos procesos de unión.

 Proteccións en unións de diversos tipos.
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Contidos

 Tratamentos de selamento e estanquidade.

 Procesos de pegado.

 Procesos de engatillamento.

 Riscos. Normas de prevención e protección ambiental.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

50,0Formación en empresa -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

Dar as explicacions
necesarias.

• Realizar os traballos
encomendados

• Piezas• Ferramentas e utiles de
fabricacion

• TO.1 - Traballos do
alumno

•

TO.2 - Traballos do
alumno

•

TO.3 - Traballos do
alumno

•

TO.4 - Traballos do
alumno

•

TO.5 - Traballos do
alumno

•

TO.6 - Traballos do
alumno

•

TO.7 - Traballos do
alumno

•

TO.8 - Traballos do
alumno

•

50,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8  Elementos pegados e engatillados. 10

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Substituir elementos fixos pegados e engatillados usando o
equipamento e materiais necesarios.

10,011.1 Substituir elementos fixos pegados e engatillados usando o equipamento
e materiais necesarios.

10TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Describíronse os procedementos empregados na desmontaxe e na montaxe de
elementos.

PE.1 - Examen, memoria•

N 10 CA1.2 Identificouse o elemento para substituír e o tipo de unión utilizada. PE.2 - Memoria•

S 10 CA1.3 Describíronse as características e o uso dos adhesivos estruturais. LC.1 - Memoria do traballo•

N 10 CA1.4 Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos. TO.1 - Traballos realizados no taller•

S 10 CA1.5 Aplicáronse os tratamentos anticorrosivos nas unións. LC.2 - Memoria de traballo•

S 10 CA1.6 Preparouse o pegamento e pegouse o elemento respectando os tempos de
presecadura e curado.

LC.3 - Memoria de traballo•

S 10 CA1.7 Realizouse o engatillamento de elementos fixos. TO.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 10 CA1.8 Aplicáronse os tratamentos de estanquidade que se deben efectuar en unións
pegadas e engatilladas.

LC.4 - Memoria de traballo•

S 10 CA1.9 Verificouse que os elementos ensamblados cumpran as especificacións
dimensionais e de forma do vehículo.

TO.3 - Memoria de traballo•

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

TO.4 - Memoria de traballo•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Unión de elementos fixos mediante pegamentos.

 Elementos engatillados.

 Adhesivos estruturais.
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Contidos

 Corrosión nos procesos de unión.

 Proteccións en unións de diversos tipos.

 Tratamentos de selamento e estanquidade.

 Procesos de pegado.

 Procesos de engatillamento.

 Riscos. Normas de prevención e protección ambiental.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Substituir elementos fixos
pegados e engatillados
usando o equipamento e
materiais necesarios. -
Substituir elementos fixos
pegados e engatillados
usando o equipamento e
materiais necesarios.

Explicaions teoricas.
Presentacion dun caso
practico. Aclaracion de
dubidas

• Toma de aountes.
Resolucion caso
practico. Realizacion
dun traballo.

• Analizar o tipo de union
co fin de seleccionar o
adhesivo mas
adecuado. Coñecer as
propiedades e
caracteria¡sticas dos
adesivos estruturais
mas habituais.
Determinar o proceso a
seguir en funcion das
caracteristicas da union
proyectada.

• Apuntamentos.
adhesivos. Videos.
Practicas no vehiculo.

• LC.1 - Memoria do
traballo

•

LC.2 - Memoria de
traballo

•

LC.3 - Memoria de
traballo

•

LC.4 - Memoria de
traballo

•

PE.1 - Examen, memoria•

PE.2 - Memoria•

TO.1 - Traballos
realizados no taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.3 - Memoria de
traballo

•

TO.4 - Memoria de
traballo

•

10,0TOTAL
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CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 45% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 45% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

Dita taboa representa a actitude do alumno hacia o traballo e sera puntuada con 1 punto sobre a nota cada apartado sera valorado en 0,1.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os  alumnos/as  que  non superen  as probas  teóricas  terán a posibilidade  de recuperar   mediante   unha   segunda   proba,   sempre   que

cumpran satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo  de  obrigado  cumprimento  a  realización  de  todas  as  prácticas presentadas na programación para obter a suficiencia e co ánimo de

respetar a diversidade de ritmos, recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos

que non remataran dentro dos prazos previstos cumprir cos obxectivos marcados.

Na  nota  global  da  recuperación  terase  en  conta  o  apartado  actitudinal  na mesma proporción que para avaliación.

A recuperación levarase a cabo, dependendo das carencias de cada alumno cunha serie de exercicios e ou probas teóricas e prácticas daquelas

partes a recuperar por parte do alumno, realización de traballos escritos, etc.; e que o profesor seleccionará en cada caso para que os obxectivos

non logrados nun principio sexan acadados .

Nesta fase de recuperación, o sistema de avaliación será o mesmo que durante o  desenvolvemento  normal  do  curso,  tendo  en  conta  o

mesmo  reparto especifico na cualificación da recuperación dos distintos contidos (actividades prácticas 50%, parte teórica 40% e parte actitudinal

10%).

Os alumnos que teñan suspensa a parte práctica, a recuperación consistirá na realización  dunha  serie  de  prácticas  indicadas  polo  profesor,

así  como  si  o considera oportuno a elaboración de traballos correspondentes coas prácticas a realizar, debendo o alumno ao remate de cada

unha  elaborar unha memoria da mesma, a cal será cualificada xunto coa práctica polo profesor, sendo de obrigado cumprimento a presentación

destas memorias; en caso contrario terá suspensa  a  devandita  práctica.  Para  ter  aprobado  este  apartado  o  alumno deberá ter superadas

tódalas prácticas.

En calquera caso, para ter superado o módulo, haberá que ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións do curso académico.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos que superen o 10% de inasistencia á clase e por tanto perdan o dereito á avaliación continua terá que superar unha proba dividida en

dúas partes: unha teórica e outra práctica segundo se establece no Regulamento de Réxime Interno do Instituto.

1ª  parte:

Proba  teórica  que  versará  sobre  os  contidos  de  cada  unha  das unidades formativas do currículo do módulo. Esta proba celebrarase nun

único día.

2ªparte:

Proba  práctica  na  que  se  levará  a  cabo  como  mínimo  unha  das prácticas realizadas polo alumnado en cada trimestre. Esta proba poderá ter

unha duración superior a un día.

Estas  probas  abarcarán  a  materia  impartida  ao  longo  do  curso  académico.

Comunicarase  as  datas  destas  probas  con  antelación mediante  unha comunicación escrita que se colocará no panel informativo do

Departamento.

Levarase a cabo en primeiro término a proba teórica, e si supera esta, posteriormente a proba práctica, recalcando que para poder acceder á proba

práctica haberá que ter superado a proba teórica.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se

reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a

xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna,

así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia

educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan

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

Sempre que o caso o requira, e dacordo co alumno/a, prestaráselle unha atención especial e diseñaránselle tarefas de reforzo. A estes alumnos

tratarase de buscaráselles un grupo axeitado para que se sintan apoiados polos

compañeiros.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Respeto ao profesor e aos/as compañeiros/as.

Respeto as instalacións e todo o material da aula e dos talleres.

Orde en canto ao uso do material do taller.

Cumprir coas normas de seguridade e hixiene.

Traballo en equipo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sempre e cando se poida o longo do curso intetarase facer algunha actividade estraescolar tal como:

Visitas a empresas .

Asistencia a feiras do automóbil

Asistencia a conferencias.

Elaboración de documentación fora da aula.

Participar en concursos
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10.Outros apartados

10.1) Outros apartados

Ensino semipresencial: segundo anuncio da Conselleria de Educación no plan de continxencia poderíase chegar a aplicar un 50% de formación

telemática das sesións lectivas do grupo. Seguindo esas directrices, no caso de que en certos momentos do curso non se poidan impartir polos

motivos excepcionais do Covid-19 os contidos de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

a temática a impartir neses momentos e adiantar novos contidos, e contemplando no caso dun escenario da imposibilidade de ensino presencial a

realización de certas realizacións prácticas deseñadas e adecuadas para esa temporalización.

      Os criterios de avaliación e de cualificación  serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores extrapolados da forma proporcional a

posible modificación de actividades non presenciais. Os mínimos exixibles corresponderanse tamen co definido nesta programación.

       Utilizaremos principalmente a Aula virtual do centro, tanto para os apuntamentos como para realizar a aprendizaxe, así como a entrega das

tarefas, distintos métodos de avaliación, xa sexan exames, entrega de traballos, tarefas, vídeos de prácticas, etc., ou outros medios que se

consideren oportunos, como poden ser videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0255 Elementos metálicos e sintéticos 72020/2021 320267

MP0255_12 Elementos metálicos 72020/2021 188157

MP0255_22 Elementos sintéticos 72020/2021 132110

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ASUNCIÓN FERNÁNDEZ LORENZO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A presente programación realizase tomando como referencia o contido do Decreto 59/2010, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do

ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en carrozaría. Esta programación didáctica corresponde ó módulo profesional de

Elementos Metálicos e Sintéticos, e ten una duración de 267 horas das 2000 horas totais que constitúen o ciclo, dentro da modalidade formativa

FP DUAL.

Destas 267 horas, 110 impartiranse como FCE e as 157 restantes coma FME. O periodo de FCE esténdese dende mediados de setembro do 2018

ata finais de febreiro de 2019, estendéndose a  FEM dende prinpios de marzo ate finais de agosto.

 Este módulo profesional conten a formación necesaria alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo:

- Interpretar a información e, en xeral, a linguaxe simbólica en relación coas operacións de mantemento e reparación na área de carrozaría,

para caracterizar o servizo que cumpra realizar.

- Seleccionar as máquinas, os útiles, as ferramentas e os medios de seguridade necesarios, e identificar as súas características e as súas

aplicacións, para efectuar os procesos de mantemento na área de carrozaría.

- Identificar as deformacións e analizar as súas posibilidades de reparación, para determinar o proceso de reconformación.

- Analizar técnicas de conformación de elementos metálicos e sintéticos en relación coas características do produto final, para as aplicar.

- Describir os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, identificando as accións que se deben realizar nos casos

definidos, para actuar de acordo coas normas estandarizadas.

A competencia xeral do título consiste en realizar as operacións de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de

carrozaría, bastidor, cabina e equipamentos ou apeiros, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as especificacións de

calidade, seguridade e protección ambiental.

Este módulo profesional conten a formación necesaria para acadar as competencias seguintes do ciclo:

- Identificar os procesos de reparación interpretando información técnica incluída en manuais e catálogos segundo o bo facer profesional.

- Reparar elementos metálicos e sintéticos da carrozaría empregando as técnicas e os procedementos establecidos.

- Reparar deformacións de elementos fixos estruturais da carrozaría manexando os equipamentos requiridos e aplicando as técnicas

adecuadas.

- Realizar o mantemento de primeiro nivel na maquinaria e nos equipamentos, de acordo coa ficha de mantemento e coa periodicidade

establecida.

- Aplicar os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais de acordo co establecido na normativa.

O módulo está dividido en dúas unidades formativas que á súa vez divídense nos seguintes bloques de contidos:

Unidade formativa 1: elementos metálicos:

BC1. Diagnose de deformacións de elementos metálicos

BC2. Reparación en chapas de aceiro

BC3. Reparación en chapas de aluminio

Unidade formativa 2: Elementos sintéticos:
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BC1. Diagnose de deformacións de elementos sintéticos

BC2. Reparación de elementos plásticos e compostos

Esta figura profesional exerce a súa actividade nas industrias de construción e mantemento de vehículos, na área de carrozaría, nos subsectores

de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e de obras públicas, e ferrocarrís, así

como noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de chapa, transformacións e adaptacións de carrozarías, adaptacións e montaxe de

equipamentos de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e da construción, en vehículos pesados, e na construción e reparación de

elementos de fibra, compostos e pintura.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Chapista reparador/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de

construción e obras públicas, e material ferroviario.

- Instalador/ora de cristais e montador/ora de accesorios.

- Pintor/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e

obras públicas, e material ferroviario.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0255_12

Resultados de
aprendizaxe

MP0255_22

Resultados de
aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 100 30 X X X

2 Diagnostico, técnicas e
procedementos de reparación
en elementos metálicos
deformados

Coñecer os equipos e ferramentas empregados na
conformación de chapa.

34 10 X

3 Reparación de elementos de
aceiro

Seleccionar equipos, medios e materiais.  Reparar aceiro
usando o método apropiado

54 20 X X

4 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 72 25 X X

5 Procedementos de reparación e
diagnose de elementos
sintéticos da carrozaría

Identificar aas características, composición, tipos, natureza e
propiedades dos plásticos máis usados na carrozaría dos
vehículos

60 15 X X

Total: 320

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 100

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Diagnostica deformacións en elementos metálicos, para o que selecciona as técnicas e os procedementos de reparación. NO

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

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Diagnóstico de deformacións en elementos metálicos da
carrozaría

10,011.1 Seleccionar o equipamento preciso para determinar o nivel e tipo de dano

1.2 Aplicar as técnicas de detección de abolladuras

1.3 Clasificar os danos en función do grao e accesibilidade, determinando os
procedementos corretos de reparación, e así determinar a necesidade de
subtituir ou reparar a peza

1.4 Verificar que a diagnose cote a formación sinalada

Repaso de chapa 40,022.1 Aprendizaxe dos procesos e procedementos de reparación en zonas con
acceso e zonas pechadas

2.2 Aprendizaxe dos procesos e procedementos de reparación de
abolladuras con estiramento e sen estiramenteo

2.3 Coñecer e aplicar as normas de seguridade, saúde laboral e impacto
ambiental nos procesos de conformación de chapa de aceiro das carrozarías

Reparación de paneis de aluminio da carrozaría 50,033.1 Aprender a reparar paneis de aluminio, seleccionando o equipamento
preciso e aplicando os procesos e procedementos de reparación estipulados

3.2 Coñecer os diferentes procesos e procedementos de reparación en
paneis de aluminio dos vehículos

3.3 Coñecer e aplicar as normas de seguridade, saúde laboral e impacto
ambiental nos procesos de conformación de paneis de aluminio das
carrozarías

100TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

LC.1 - Equipamento da empresa•

S 3 CA1.4 Identificouse a deformación aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto,
lixadura, peite de siluetas, etc.).

LC.2 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA1.5 Clasificouse o dano en función do seu grao e da súa extensión (leve, medio ou forte)
e en función da súa localización (de acceso doado ou difícil, ou sen acceso).

LC.3 - Proba sobre vehículo con dano en
chapa

•

S 2 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. LC.4 - Proba sobre vehículo con dano en
chapa

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación formulada. LC.5 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA2.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función
da deformación.

LC.6 - Equipamento da empresa•

N 2 CA2.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación. LC.7 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

N 2 CA2.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano. LC.8 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.4 Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro. LC.9 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.5 Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de calor e batido. LC.10 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.6 Reparáronse elementos metálicos de difícil acceso mediante martelo de inercia e
ventosas.

LC.11 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.7 Efectuouse a reparación de elementos sen acceso mediante a apertura dunha ventá
e a utilización do martelo de inercia.

LC.12 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 9 CA2.8 Reparouse a deformación mediante varas, logo de elixir a apropiada ao tipo de
deformación.

LC.13 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA2.9 Verificouse que o elemento recuperara as formas e as dimensións orixinais. LC.14 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5  CA2.10 Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de impacto ambiental no
proceso de traballo.

TO.1 - Sobre os procesos e procedementos
aplicados

•

S 2 CA3.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función
da deformación.

LC.15 - Equipamento da empresa•

N 2 CA3.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación. LC.16 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 2 CA3.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano. LC.17 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 8 CA3.4 Conformáronse deformacións mediante elementos de batido para aluminio, logo de
efectuar a temperaxe da superficie.

LC.18 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 8 CA3.5 Conformáronse aboladuras en elementos de aluminio, logo de temperar a superficie,
utilizando gonzos e espárragos, soldadura con atmosfera de argon e por descarga do
condensador.

LC.19 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 8 CA3.6 Reparouse a deformación utilizando ventosa e martelo de inercia, logo de temperar a
superficie.

LC.20 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 3 CA3.7 Temperouse a superficie utilizando identificadores térmicos. LC.21 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA3.8 Corrixíronse as deformacións en superficies de aluminio polo método de sistemas de
varas, logo de elixir a vara acaída para este tipo de deformación.

LC.22 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 3 CA3.9 Verificouse que as operacións realizadas devolvan as formas e as dimensións
orixinais.

LC.23 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5  CA3.10 Aplicáronse normas de seguridade, saúde laboral e impacto ambiental no proceso
de traballo.

TO.2 - Sobre os procedementos e procesos
aplicados

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Clasificación do dano en función da súa extensión e da súa localización.

 Operacións de conformación de elementos.

 Normas para ter en conta na reparación de paneis de aluminio.
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Contidos

 Tratamento mecánico e tratamentos térmicos empregados.

 Métodos de reparación en superficies de aluminio.

 Procesos de reparación.

 Temperaxe nos traballos de aluminio.

 Procedemento de recollemento de chapa.

 Ferramentas e equipamentos específicos para reparar carrozarías de aluminio.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Diagnóstico de
deformacións en elementos
metálicos da carrozaría -
Acotación de danos en
elementos metálicos da
carrozaría

Realizar as tarefas
encomendadas pola
persoa responsable da
súa formación na
empresa

• Diagnosticar as
deformacións da chapa
e os equipamentos
precisos pra determinar
o nivel e tipo de dano

•

Aplicar as distintas
técnicas de diagnose
de abolladuras ou
danos na carrozarías
(visual, ao tacto,
lixado...)

•

Clasificar os danos en
función do grao e
intensidade (leve,
medio, grave) e en
función da súa
localización (sen
acceso, de acceso
limitado ou sen acceso)

•

Determinar o
procedemento de
reparación idóneo en
función da clasificación
de danos

•

Os aportados pola
empresa

• LC.1 - Equipamento da
empresa

•

LC.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.3 - Proba sobre
vehículo con dano en
chapa

•

LC.4 - Proba sobre
vehículo con dano en
chapa

•

LC.5 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.6 - Equipamento da
empresa

•

LC.7 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.8 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Repaso de chapa -
Reparación de elementos
de aceiro non estrutural

As tarefas
encomendadas pola
persoa responsable
durante o periodo
formativo na empresa

• Realizar desabollados
(reparación de
deformacións )
mediante elementos de
batido específicos para
aceiro (tas, martelo,
tranchas, palancas...)

•

Practicar recollidos de
chapa aplicando calor
en zonas con
estiramentos amplios e
en zonas con
estiramentos puntuais
da chapa

•

Practicar reparacións
de  deformacións en
zonas sen acceso
mediante uso de
elementos de tracción e
soldadura

•

 Practicar reparacións
de deformacións
mediante o uso de
ventosas (neumáticas,
manuais e adhesivas)

•

Practicar reparacións
de deformacións
mediante o uso de
varas , elexindo a
apropiada ao tipo de
deformación

•

Verificar a calidade da
reparación
comprobando que o
elemento recupera as
dimensións orixinais

•

Aplicar as normas de
seguridade, de saúde
laboral e de impacto
ambiental nos procesos
de traballo

•

Os aportados pola
empresa

• LC.9 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.10 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.11 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.12 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.13 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.14 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

TO.1 - Sobre os
procesos e
procedementos
aplicados

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

50,0Reparación de paneis de
aluminio da carrozaría -
Conformación de paneis de
aluminio da carrozaría para
devolver as formas e cotas
orixinais dos mesmos

Realizar as tarefas
indicadas pola persoa
responsable da súa
formación na empresa

• Coñocer os
equipamentos,
materiais, e medios
necesarios para a
reparación de paneis
de aluminio en función
da deformación

•

Saber diagnosticar o
nivel e tipo de
deformación para
determinar o método de
reparación máis
axeitado

•

Coñecer a importancia
do temperado do
aluminio nos procesos
de reparación e do uso
de indicadores térmicos

•

Practicar a
conformación de
deformacións mediante
elementos de batido
para aluminio

•

Practicar a reparación
de paneis de aluminio
empregando gonzos e
espárragos, soldando
con atmósfera de argos
e por sistemas de
descarga de
condensador

•

Reparar elementos de
alumnio da carrrozaría
mediante ventosas e
martelos de ineciar

•

Reparar paneis de
alumino mediante o uso
de varas

•

Saber verificar que as
operacions realizadas
devolven as costas
orixinais das pezas
reparadas

•

Coñecer e aplicar as
normas de seguridade,
saúde laboral e impacto
ambiental no proceso
de traballo

•

Os aportados pola
empresa onde
desenvolve a formación
o alumno

• LC.15 - Equipamento da
empresa

•

LC.16 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.17 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.18 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.19 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.20 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.21 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.22 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.23 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

TO.2 - Sobre os
procedementos e
procesos aplicados

•

100,0TOTAL

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Diagnostico, técnicas e procedementos de reparación en elementos metálicos deformados 34

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Características e o equipamento do taller de reparación de
chapa

12,011.1 Coñecer  as características e o uso de ferramentas e equipamentos
empregados na conformación da chapa.

1.2 Coñecer as diferentes áreas dun taller de reparación de carrozarías

Materiais metálicos empregados na fabricación de carrozarías 12,022.1 Identificar as características e a composición do material metálico para
reparar (aceiros, aluminios, etc.).

2.2 Diferenciar os tipos de aceiro dunha carrozaría

2.3 Coñecer as técnicas de transformación dos materias metálicos para a
fabricación de carrozarías

Diagnóstico de deformacións 10,033.1 Coñecer  e aplicar os diferentes métodos de detección de abolladuras
(visual, tacto, lixado...)

3.2 Distinguir os niveis de dano que poden existir

3.3 Diferenciar deformacións con acceso directo e sen acceso directo ou de
configuración pechada

3.4 Elexir a ferramenta axeitada e os procedementos adecuados en función
do tipo de deformación

34TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Identificáronse as características e a composición do material metálico para reparar
(aceiros, aluminios, etc.).

PE.1 - Traballo na aula•

S 20 CA1.2 Explicáronse as características e o uso de ferramentas e equipamentos empregados
na conformación da chapa.

PE.2 - Traballo na aula•

S 20 CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para determinar o nivel e o tipo de
dano da deformación.

PE.3 - Traballo na aula•

S 15 CA1.4 Identificouse a deformación aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto,
lixadura, peite de siluetas, etc.).

LC.1 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 15 CA1.5 Clasificouse o dano en función do seu grao e da súa extensión (leve, medio ou forte)
e en función da súa localización (de acceso doado ou difícil, ou sen acceso).

LC.2 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 10 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. OU.1 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 5 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación formulada. LC.3 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación do material metálico e as súas características.

 Ferramentas e equipamentos empregados na conformación da chapa.

 Técnicas de diagnóstico: visual, táctil, lixadura, peite de formas, etc.

 Clasificación do dano en función da súa extensión e da súa localización.

 Operacións de conformación de elementos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Características e o
equipamento do taller de
reparación de chapa -
Identificación de
ferramentas e equipos
básicos para a reparación
de carrozarías

Presentación do
módulo

•

Explicación dos
contidos. Visita guiada
ao taller de carrozaría
co alumnado. Proposta
de exercicios teórico-
prácticos  para reforzar
conceptos

•

Realización dos
exercicios propostos e
participación activa na
clase

•

Identificación das
diferentes áreas do
taller, do equipamento
e ferramentas

•

Coñecer a necesidade
de empregar medidas
de protección colectivas
e persoais, así como
coñecer e valorar a
xestión ambiental de
residuos do taller de
chapa

•

Atención na clase as
explicacións do
profesor. Realización
das probas teóricas.
Participacion activa na
clase

•

Identificar as
características e o
equipamento básico do
taller de reparación de
carrozarías

•

Coñecer as medidas de
protección colectivas e
persoais nas
operacións de
reparación de
elementos metálicos

•

Coñecer os
procedementos de
xestión medioambiental
dos residuos xerados
no taller de reparación
de carrozarías

•

Presentación
PowerPoint . Material
audiovisual

•

Equipamento da aula-
taller do centro
educativo

•

PE.2 - Traballo na aula•

PE.3 - Traballo na aula•

12,0Materiais metálicos
empregados na fabricación
de carrozarías  -
Identificación dos materiais
metálicos empregados na
fabricación de carrozarías

Explicación dos
contidos. Propoñer as
probas teóricas.
Corrección de probas
teóricas. Axuda e
aclaración de dúbidas

• Atención na clase as
explicacións do
profesor. Realización
das probas teóricas.
Participacion activa na
clase

• Coñecer  diferentes
procesos de fabricación
e obtención dos
materiais empregados
na fabricación de
carrozarías

•

Coñecer a variada
tipoloxía de aceiros e
aliaxes presentes na
carrrozaría dun
vehículo

•

Presentación de
PowerPoint e outro
material audiovisual

•

 Documentación técnica
do fabricante.

•

Monografías e
publicacións
bibliográficas diversas,
especialmente de
Cesvimap e Centro
Zaragoza

•

PE.1 - Traballo na aula•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Diagnóstico de
deformacións  - Diagnóstico
de deformación en pezas
metálicas

Expoñer ao alumnado
os distintos métodos na
identificación e
clasificación dos danos
(leve, medio ou forte)
así como das técnicas
de diagnose
empregadas (visual, ao
tacto, lixadura..)

•

Explicar ao alumno a
difererenza entre zonas
con acceso e as zonas
de difícil acceso ou sen
acceso como factores
determinantes na
elección dos
procedementos de
reparación

•

Indicar o alumno como
determinar as pezas
para substituír ou para
reparar, en función da
gravidade e localización
do dano.

•

Realizar a identificación
dos danos en
elementos metálicos
aplicando técnicas e
procedementos de
diagnostico (peites de
siluetas, lima de
carroceiro ou garlopa,
por detección visual ou
tacto)

•

Decidir en función do
dano clasificado si se
repara ou substitúe, e
verificar que o
diagnóstico cote a
deformación formulada

•

Que o alumno sexa
capaz de realizar a
identificación do dano,
clasificalo e decidir a
reparación ou
substitución, así como
verificar que o
diagnóstico cote a
deformación formulada

• Pezas metálicas da
carrozaría de vehículos
con danos de diferente
grao e localización

•

Peite de siluetas, limas
de repasar, garlopas,
lámpadas específicas
de deteccion de
abolladuras, tacos e
lixas

•

Monografías e
publicacións
bibliográficas diversas,
especialmente de
Cesvimap e Centro
Zaragoza

•

Material audiovisual de
elaboración propia e
recurso de internet

•

LC.1 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

LC.2 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

LC.3 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

OU.1 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

34,0TOTAL

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Reparación de elementos de aceiro 54

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Diagnostica deformacións en elementos metálicos, para o que selecciona as técnicas e os procedementos de reparación. NO

RA2 - Repara elementos de aceiro para devolver as formas e as cotas orixinais, aplicando as técnicas e os procedementos axeitados. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Bases para a reparación de chapa 10,011.1 Coñecer  as operacións básicas do chapista e os tipos de desabollado

1.2 Seleccionar os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en
función da deformación.

Reparación de elementos metálicos da carrozaría 44,022.1 Diagnosticar o nivel e o tipo de deformación.

2.2 Determinar o método de reparación axeitado en función do dano

2.3 Reparación de elementos metálicos  en zonas de acceso doado mediante
tratamentos mecánicos da chapa

2.4 Reparación de elementos metálicos en zonas de acceso doado mediante
aplicación de calor (recollido de chapa)

54TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. LC.1 - Practica no taller•

S 8 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación formulada. OU.1 - Practica no taller•

S 15 CA2.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función
da deformación.

TO.1 - Equipamento da aula-taller•

N 5 CA2.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación. OU.2 - Proba sobre vehículo con dano en
chapa

•

S 12 CA2.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano. PE.1 - Documentación•

S 15 CA2.4 Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro. LC.2 - Práctica no tallaer sobre elementos
metálicos con danos

•

S 15 CA2.5 Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de calor e batido. LC.3 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 20  CA2.10 Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de impacto ambiental no
proceso de traballo.

TO.2 - Procesos e procedementos prácticos•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de preparación previas á conformación de elementos.

 Métodos de reparación en función do tipo e localización do dano.

 Conformación do aceiro mediante operacións de batido.

 Técnicas de recollemento de chapa mediante aplicación de calor.

 Técnicas de desaboladura (de acceso doado ou difícil, e sen acceso).

 Técnicas de verificación de conformación de elementos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Bases para a reparación de
chapa - Aplicación dos
fundamentos técnicos  para
efectuar os procesos de
reparación de chapa

Explicación das bases
técnicas fundamentais
na reparación de chapa
(técnicas de
desabollado  e
operacións básicas do
chapista) e dos equipos
e ferramentas
empregados na súa
aplicación

• Explicación das
técnicas,
procedementos,
equipos e ferramentas
empregados no
recollido da chapa
mediante calor

•

Atención  na clase ás
explicacións do
profesor.

•

Identificación das
técnicas e métodos de
reparación en función
do tipo de dano

•

Coñecer os
fundamentos do repaso
de chapa, os equipos,
ferramentas e
procedementos de
conformación de
elementos metálicos da
carrozaría

• Presentación de power-
point e material
audiovisual

•

Monografías e
publicacións
bibliográficas diversas,
especialmente de
Cesvimap e Centro
Zaragoza

•

LC.1 - Practica no taller•

OU.1 - Practica no taller•

TO.1 - Equipamento da
aula-taller

•

44,0Reparación de elementos
metálicos da carrozaría  -
Procesos e procedementos
de reparación de
abolladuras en elementos
metálicos da carrozaría

Guiado do alumno na
aplicación das
diferentes técnicas de
conformado da chapa
de aceiro mediante
tratamento mecánico
en zónas de acceso
doado,
fundamentalmente con
ferramentas manuais
como tases, martelos,
palancas, limas de
repasar e tranchas.

•

Guiado do alumno na
aplicación das técnicas
de recollido de chapa
mediante a aplicación
de tratamentos
térmicos coa máquina
multifunción e
electrodos de cobre e
carbono

•

Esixir a aplicación das
normas de seguridade,
de saúde laboral e de
impacto ambiental nos
proceos de traballo

•

Realizar a
conformación de chapa
de aceiro mediante
tratamentos mecánicos
en zonas de acceso
doado,
fundamentalmente con
ferramentas manuais
como tases, martelos,
palancas, limas de
repasar e tranchas.

•

Realizar o recollido de
chapa

•

Coñecer e aplicar as
medidadas de
seguridade, de saúde
laboral e de impacto
ambiental nos procesos
de traballo.

•

Que o alumno sexa
capaz de realizar
correctamente as
operacións desta
actividade.

• Equipo multifunción e
accesorios.

•

Equipamento persoal
do chapista
(ferramentas manuais
de percusión e pasivas,
equipamento auxiliar...)

•

Chapas da carrozaría
con deformacións

•

LC.2 - Práctica no tallaer
sobre elementos
metálicos con danos

•

LC.3 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

OU.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
chapa

•

PE.1 - Documentación•

TO.2 - Procesos e
procedementos prácticos

•

54,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Formación en empresa. 72

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Diagnostica deformacións en elementos sintéticos, e selecciona as técnicas e os procedementos de reparación. NO

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Reparación de elementos termoplásticos da carrozaría 36,011.1 Seleccionar o equipamento preciso para a reparación de elementos
termoplásticos determinando as pezas a substituir ou reparar

1.2 Coñecer as técnicas, materiais, medios e procedementos de reparación
de elementos termoplásticos

1.3 Reparar deformacións sen rotura de elementos termoplásticos da
carrozarías

1.4 Reparar materiais termoplásticos mediante soldadura térmica

1.5 Reparar materiais termoplásticos mediante soldadura química

1.6 Reparar materiais termoplásticos mediante o uso de adhesivos
estruturais

1.7 Coñecer e aplicar as normas de seguridade laboral e de impacto
ambiental nos procesos de reparación de termoplásticos

Reparacion de termoestables e plásticos compostos da
carrozaría

36,022.1 Seleccionar o equipamento preciso para a reparación de elementos
termoestables e compostos determinando as pezas a substituir ou reparar

2.2 Coñecer as técnicas, materiais, medios e procedementos de reparación
de elementos termoestables

2.3 Reparar elementos termoestables da carrozaría

2.4 Coñecer e aplicar as normas de seguridade laboral e de impacto
ambiental nos procesos de reparación de termoestables

72TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. LC.1 - Elementos sintéticos da carrozaría do
vehículo

•

S 5 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación. LC.2 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 5 CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto
que cumpra reparar.

LC.3 - Material sintético da carrozaría•

S 5 CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para
efectuar a reparación.

LC.4 - Equipamento da empresa•

S 5 CA2.3 Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar
o método de reparación do elemento.

LC.5 - Documentación•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.4 Determinouse o nivel do dano do elemento. LC.6 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 7 CA2.5 Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos con achega de
calor.

LC.7 - Proba sobre vehículo con dano en
carrozaría

•

S 15 CA2.6 Reparouse un elemento termoplástico mediante soldadura con achega de calor. LC.8 - Elementos sintéticos da carrozaría do
vehículo

•

S 15 CA2.7 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura química. LC.9 - Elementos sintéticos da carrozaría•

S 10 CA2.8 Reparouse un elemento de material termoplástico por pegado estrutural. LC.10 - Elementos sintéticos da carrozaría•

S 15 CA2.9 Realizouse a reparación de elementos de fibra mediante resina, catalizador e manta,
ata lograr as dimensións da peza.

LC.11 - Elementos sintéticos da carrazorías•

S 10  CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental. TO.1 - Procesos e procedementos levados
a cabo nas tarefas

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas e procedementos empregados para a identificación dos materiais sintéticos.

 Técnicas empregadas no diagnóstico de danos.

 Procesos de reparación en materiais sintéticos.

 Confección de patróns e soportes para a reparación.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

36,0Reparación de elementos
termoplásticos da
carrozaría - Reparación de
materiais termoplásticos,
devolvéndolle a forma e
dimensións orixinais

Realizar as tarefas
indicadas pola persoa
responsable da
formación do alumnado
durante o periodo de
formación na empresa

• Determinar as pezas a
substituir ou reparar en
función do tipo e nivel
de dano do elemento
verificando que a o
diagnostico cote a
deformación

•

Seleccionar
ferrramentas e
equipamentos, medios
e materias precisos
para a reparación, así
coma interpretar a
documentación técnica
e simboloxía do
fabricante asociada

•

Reparar deformacións
sen rotura en materias
termoplásticos

•

Reparar termoplásticos
mediante soldadura con
achega de calor e
mediantes soldadura
química

•

Reparar termoplásticos
da carrozaría mediante
pegado estrutural

•

Coñecer e aplicar as
normas de seguridade
laboral e impacto
ambiental dos procesos

•

Os aportados pola
empresa onde
desenvolve a formación
o alumno

• LC.1 - Elementos
sintéticos da carrozaría
do vehículo

•

LC.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.3 - Material sintético
da carrozaría

•

LC.4 - Equipamento da
empresa

•

LC.5 - Documentación•

LC.6 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.7 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.8 - Elementos
sintéticos da carrozaría
do vehículo

•

LC.9 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

LC.10 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

TO.1 - Procesos e
procedementos levados
a cabo nas tarefas

•

36,0Reparacion de
termoestables e plásticos
compostos da carrozaría -
Reparación de materiais
termoestables,
devolvéndolle a forma e
dimensións orixinais

Realizar as tarefas
indicacadas pola
persoa asiganada pola
empresa para guiar a
formación do alumno
durante a FEM

• O alumno selecciona os
equipamentos, os
medios e os materiais
necesarios para
efectuar a reparación.
do elemento composto
que cómpre reparar

•

Reparación de
elementos  de fibra
mediante resina,
catalizador e manta, ata
lograr as dimensións da
peza aplicando as
normas de seguridade
laboral e de impacto
ambiental

•

Os aportados pola
empresa onde
desenvolve a formación
o alumno

• LC.1 - Elementos
sintéticos da carrozaría
do vehículo

•

LC.2 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.3 - Material sintético
da carrozaría

•

LC.4 - Equipamento da
empresa

•

LC.5 - Documentación•

LC.6 - Proba sobre
vehículo con dano en
carrozaría

•

LC.9 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

LC.10 - Elementos
sintéticos da carrozaría

•

LC.11 - Elementos
sintéticos da carrazorías

•

TO.1 - Procesos e
procedementos levados
a cabo nas tarefas

•

72,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Procedementos de reparación e diagnose de elementos sintéticos da carrozaría 60

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Repara elementos de materiais plásticos e compostos, devolvéndolles a forma e as dimensións orixinais. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Materias sintéticos das carrozarías dos vehículos 20,011.1 Identificar as características, a composición, os tipos e a natureza dos
materiais sintéticos empregados nos vehículos

1.2 Coñecer as propiedades dos materiais pláticos e compostos

1.3 Coñecer os procesos de obtención e transformación de materiais
sintéticos na fabricación de carrozarías

Identificación de plásticos 15,022.1 Identificar e diferenciar os  diferentes tipos de plásticos  mediante ensaios

2.2 Identificar os diferentes tipos de plásticos mediante código do fabricante e
microfichas

Técnicas e procedementos de reparación de elementos
sintéticos

25,033.1 Diagnosticar o tipo  e nivel de dano  e  determinar o procedemento
correcto de reparación

3.2 Coñecer as técnicas, procesos e procedementos de reparación en
materiais sintéticos das carrozarías

3.3 Interpretar a documentación técnica e simboloxía asociada para
determinar o método de reparación

3.4 Coñecer os equipos, ferramentas e medios empregados na reparacion de
elementos sintéticos da carrozaría

3.5 Coñecer e aplicar as normas de seguridade laboral e de impacto
ambiental nos procesos de reparación de termoestables

60TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA1.1 Identificáronse as características, a composición, os tipos e a natureza dos plásticos
máis utilizados no automóbil.

PE.1 - Cuestións formuladas pola profesora•

N 5 CA1.2 Identificáronse as propiedades dos materiais plásticos e compostos. PE.2 - Cuestións formuladas pola profesora•

S 20 CA1.3 Identificáronse mediante ensaios os tipos de materiais plásticos. TO.1 - Proba diferentes materiais sintéticos•

S 8 CA1.4 Identificáronse os materiais plásticos que compoñen un elemento utilizando a
simboloxía gravada e microfichas.

PE.3 - Cuestións formuladas pola profesora•

S 8 CA1.5 Identificouse o tipo de dano aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto,
lixadura, peite de siluetas, etc.).

LC.1 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 10 CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano. PE.4 - Cuestións formuladas pola profesora•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación. LC.2 - Practica no taller sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

S 8 CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto
que cumpra reparar.

PE.5 - Cuestións formuladas pola profesora•

S 10 CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para
efectuar a reparación.

PE.6 - Cuestións formuladas pola docente•

S 8 CA2.3 Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar
o método de reparación do elemento.

PE.7 - Cuestións formuladas pola docente•

S 10  CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental. TO.2 - Procesos e procedementos prácticos•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Propiedades e utilización dos materiais plásticos e compostos no automóbil.

 Métodos de obtención de materias plásticas.

 Elastómeros.

 Materiais compostos: fibra de carbono, fibra cerámica, etc.

 Procesos de obtención de pezas de materiais termoplásticos e termoestables.

 Técnicas e procedementos empregados para a identificación dos materiais sintéticos.

 Técnicas empregadas no diagnóstico de danos.

 Identificación do material sintético: microfichas, ensaios, simboloxía normalizada, etc.

 Características das ferramentas e os equipamentos que se empregan na reparación de materiais sintéticos.

 Procesos de reparación en materiais sintéticos.

 Reparación de plásticos por conformación.

 Reparación de termoplásticos por soldadura con achega de calor, por soldadura química e por pegado estrutural.

 Materiais e produtos utilizados na reparación de materiais sintéticos.

 Confección de patróns e soportes para a reparación.

 Normas de seguridade inherentes aos procesos de reparación de materiais sintéticos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Materias sintéticos das
carrozarías dos vehículos -
Identificar as
características, a
composición, os tipos e a
natureza dos plásticos máis
utilizados no automóbil

Explicar os diferentes
tipos de materiais
sintéticos presentes
nas carrozarías dos
vehículos, aditivos,
fibras de reforzo,
propiedades,
características e
procesos de fabricación
.

• Realizar o cuestionario
e/ou traballo  proposto
pola profesora sobre os
contidos explicados

• Distinguir os diferentes
procesos de fabricación
de materiais sintéticos

•

Coñecer os diferentes
tipos de materiais
sintéticos e as
propiedades que poden
aportar os aditivos e
fibras de reforzo

•

Presentación de
PowerPoint . Material
audiovisual.
Documentación técnica
do fabricante.
Monografías e
publicacións
bibliográficas

• PE.1 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

PE.2 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

15,0Identificación de plásticos  -
Identificar as propiedades
dos materiais plásticos e
compostos

Documentar os
procesos de
identificación de
plásticos (combustión,
código, microfichas..)
así coma as
características e
composición do
elemento sintético a
reparar
omposición do
elemento sintético a
reparar.

• Realización do
cuestionario proposto
pola profesora

•

Identificación guiada
dos diferentes tipos de
elementos sintéticos
presentes nas
carrozarías dos
vehículos

•

Diferenciar os
diferentes tipos de
materiais sintéticos das
carrozarías

• Presentación de
PowerPoint . Material
audiovisual.
Documentación técnica
do fabricante.
Monografías e
publicacións
bibliográficas

•

Diferentes tipos de
elementos sintéticos da
carrozaría. Varillas dos
distintos tipos de
termoplásticos.

•

Elementos de
protección individual
(EPI¿s)

•

PE.3 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

TO.1 - Proba diferentes
materiais sintéticos

•

25,0Técnicas e procedementos
de reparación de elementos
sintéticos  - Procesos e
procedementos de
reparación e diagnose de
danos en elementos
sintéticos da carrozaría

Exposición  das
técnicas e
procedementos para
identificar danos en
elementos sintéticos e
determinar a reparación
ou a sustitución

• Realizar a identificación
do procedemento de
reparación necesario
para determinar a
necesidade da
reparación ou
sustitución da pez,
determinando o nivel de
dano do elemento

•

Interpretar a
documentación técnica
do fabricante e a
simboloxía asociada
aos procedementos de
reparación

•

Que o alumno sexa
capaz de realizar
correctamente as
operacións desta
actividade

• Paneis plásticos con
deformacións.
Equipamento. Ficha de
proceso.

• LC.1 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

LC.2 - Practica no taller
sobre elementos
metálicos da carrozaría

•

PE.4 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

PE.5 - Cuestións
formuladas pola
profesora

•

PE.6 - Cuestións
formuladas pola docente

•

PE.7 - Cuestións
formuladas pola docente

•

TO.2 - Procesos e
procedementos prácticos

•

60,0TOTAL
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Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os que se detallan no apartado 4c de esta programación.

         CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

Os aspectos de avaliación serán:

PROBAS ESCRITAS

Valóranse os coñecementos técnicos adquiridos polo alumno, tanto dende o aspecto teórico coma sobre a capacidade de aplicalos na práctica.A

puntuación será do 0 a 10. O peso da cualificación de cada pregunta aparecerá indicada no texto da mesma pregunta. Será necesario acadar unha

nota igual ou superior a 5 para considerar superada a proba.

Como minimo realizarase unha proba escrita por avaliación, en caso de facer máis dunha proba por avaliación, calcularase a nota media ou

ponderada, segundo a importancia e/ou extensión da materia incuída en cada unha delas, sempre que a nota non sexa inferior a 4.

TRABALLOS E PRÁCTICAS NA AULA-TALLER

Será o resultado da valoración das distintas prácticas executadas polo alumno  sobre elementos previamente desmontados da carrozaría ou sobre

vehículo.

. Valoraranse aspectos tales como:

Coidado do material, instalacións,equipamento e ferramentas, actitude ordeada e

metódica na realización de tarefa, limpeza na execución de actividades e no posto de traballo, actitude responsable e iniciativa no traballo

individual e grupal, desenvolvemento do traballo de xeito autónomo esforzándose na realización de tarefas, seguimento das indicacións pertinentes

e

as especificacións técnicas, utilización dos EPIS de xeito adecuado e cumprimento das medidas de seguridade colectiva, identificación dos riscos

e perigos no desenvolvemento das tarefas, cumprimento das normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e ambiental e resposta positiva

ante problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades.

Estas prácticas terán un valor do 70% da nota neste apartado e serán recollidas na lista de cotexo da docente para cada alumno. O 30% restante

corresponderá ás fichas de traballo ou memorias, que grupal ou individualmente o alumnado  terá que facer sobre cada práctica realizada e que

deberán ser entregadas en forma e prazo indicado pola docente. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica,

o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede) así como a limpeza e claridade. A entrega en

prazo destas fichas non aporta puntuación, e requisito para a baremacion, entregar fóra de prazo implicará un desconto do 75% na puntuación.

Será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media para obter a cualificación positiva neste aspecto.

Aspectos avaliables en porcentaxes:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Probas escritas :50 %

Valoración dos traballos e prácticas na aula : 50 %

A nota final de cada avalición será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nos aspectos avaliables ,sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das partes para poder realizar a media.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das avaliacións, sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das avaliacións.

A aproximación a número enteiro das notas numéricas será como segue:

entre 0,00 e 1,50=1

entre 1,51 e 2,50=2

entre 2,51 e 3,50=3

entre 3,51 e 4,50=4

entre 4,51 e 5,50=5

entre 5,51 e 6,50=6

entre 6,51 e 7,50=7

entre 7,51 e 8,50=8

entre 8,51 e 9,50=9

entre 9,51 e 10=10

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A recuperación das partes non superadas nunha avaliación realizarase, como norma xeral, na avaliación seguinte, dacordo co procedemento que

se relata:

O alumnado que non acadara a cualificación positiva na proba ou probas escritas terá que realizar unha única proba escrita, que se formulará en

base aos contidos non superados e será valorada conforme aos criterios expostos no epígrafe 5 da programación.

Tamén se poderá superar mediante a elaboración dun traballo sobre a materia obxecto de recuperación, sempre que acadase a cualificación

positiva nos outros dous aspectos avaliables. A nota obtida por este procedemento non computará máis de 5.

O alumnado que non acadara a cualificación positiva no aspecto traballos e prácticas na aula-taller, realizará un exame práctico que se formulará

en base ás partes prácticas non superadas e/ou realizará unha serie de prácticas seleccionadas pola docente que serán valoradas conforme aos

criterios expostos no epígrafe 5 da programación . Neste último caso deberá entregar o alumno a correspondente ficha ou memoria de prácticas.

A data ou datas para a recuperación das partes non superadas, consensuarase previamente co alumnado afectado.

Co ánimo de respectar a diversidade de ritmos e circunstancias de cada alumno, recóllese a posibilidade de recuperar as partes non superadas

antes de finalizar a avaliación, quedando esta opción a criterio da docente.

Para todos aqueles alumnos que, chegado o fin de curso non conseguiran acadar a avaliación positiva da forma anteriormente descrita, disporán

dunha última proba de caracter teórico-práctico que fará referencia os contidos mínimos desta programación naqueles aspectos non superados.

Serán aplicados os criterios de avaliación e cualificación estipulados nesta programación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para aquel alumnado que perda o dereito á avaliación continua segundo o establecido na normativa, realizarase unha

proba extraordinaria de avaliación, que permitirá ao alumno evidenciar a adquisición dos resultados da aprendizaxe establecidos.

Datas da proba: As datas e horario serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro ou na porta da aula onde normalmente se imparten as
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clases deste módulo.

Constará dunha proba práctica e outra teórica ou ben unha combinación de ambas, segundo o profesorado considere oportuno para o

aproveitamento e resultado satisfactorio do procedemento de avaliación. Na formulación e avaliación destas probas, aplicaranse os criterios de

cualificación e os mínimos exixibles recollidos na programación.

Reforzos para lograr a recuperación: Durante o curso o alumnado poderá consultar dúbidas e contribuír ó seu plan individualizado de recuperación.

Teranse en conta os intrumentos de avaliación positivos a aquel alumno que perdendo o dereito á avaliación, demostre aproveitamento das horas

que ven a clase aplicando os criterios de corrección e cualificación expresados na programación

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Realizarase nas reunións de departamento cunha frecuencia mínima mensual seguimento da programación na cal se reflectirá o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer unha avaliación do planificado na presente programación e da

propia práctica docente: de xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas

distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se considera

necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Así mesmo,

deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Realizarase unha proba escrita con preguntas

sinxelas relacionadas cós contidos do módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.

Tamén se recabará información sobre estudos previos cursadso, experiencia profesional etc.. Dos resultado da avaliación inicial obteranse

información para determinar posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado

en relación co perfil profesional correspondente. Serviranos ademais como ferramenta de valoración cualitativa do alumnado, tanto desde un

punto de vista grupal como individual. É un transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e

polo tanto, é esencial para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

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

Para aquel alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados, adoptarase unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe :

Actividades abertas para que cada alumno as realice segundo as súas posibilidades, ofrecer esas actividades cunha gradación de dificultade en

cada unidade de traballo, organizar a aprendizaxe mediante proxectos que motiven e axuden a relacionar e aplicar coñecementos e propoñer

tarefas e actividades de reforzo que prioricen os contidos mínimos de cada unidade didáctica .

 Poderase formular, entre outras:

- Repetición de exercicios e prácticas de taller
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- Realización de resumes de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras por parte do alumno

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante o desenvolvemento do módulo farase fincapé nos seguintes aspectos:

Educación ambiental: Resaltarase a importancia de cumprir as normas medioambientais, especialmente no que respecta aos materiais cos que se

traballa na área de carrozaría.. Potenciaranse actitudes persoais de aproveitamente de materiais durante o desenvolvemento das

actividades.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade no traballo, así como o

cumprimento das normas de seguridade, especialmente cando se utilicen máquinas e/ou ferramentas que impliquen riscos.

Educación para a convivencia e a paz: Motivando e facilitando o traballo en grupo, durante a realización das actividades do módulo que o permitan.

Traballarase sobre todo a actitude de diálogo frente ao conflicto. Fomentarase actitudes de respeto cara as persoas, sexa cal sexa a súa condición

social, sexual, racial ou as súa crenzas, valorando o pluralismo e a diversidade

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Dada a actual situación pandémica, este curso académico non se contemplan a realización de actividades complementarias e extraescolares.

10.Outros apartados

10.1) Ensino semipresencial

No caso de ter que impartir  formación telemática por mandato das autoridades educativas e/ou sanitarias en función da evolución da pandemia

COVID-19, será preciso adaptar os contidos e os procesos de avaliación a estas circunstancias excepcionais. No caso de que en certos momentos

do curso non se poidan impartir docencia de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

temática a impartir neses momentos e inclusive adiantar novos contidos, adaptando á teledocencia, a  metodoloxía na impartición de contidos e

elaboración de probas.

    Os criterios de avaliación e de cualificación serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores, iso si, extrapolados de forma proporcional  á

posible  modificación de actividades non presenciais.

    Os mínimos exixibles corresponderanse tamén co definido nesta programación.

    Utilizaremos principalmente a aula virtual do Centro (plataforma moodle), sen menoscabo do emprego doutras plataformas de educación

telemática de fácil  manexo por parte do alumnado, inclusive outros medios de omunicación telemáticas que se consideren oportunos, tanto para a

impartición de contidos e actividades de ensino e aprendizaxe, como para a entrega de tarefas, exercicios prácticos, traballos   tendo en conta as

circunstancias particulares de cada alumno ou alumna, así coma os medios materiais dispoñibles.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0454 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 82020/2021 254213

MP0454_13 Circuítos de fluídos 82020/2021 10285

MP0454_23 Sistemas de suspensión 82020/2021 8874

MP0454_33 Sistemas de dirección e rodas 82020/2021 6454

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

Profesorado asignado ao módulo ELADIO ÁLVAREZ PORTELA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Decreto 94/2011, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

electromecánica de vehículos automóbiles.

O título de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles identifícase polos

seguintes elementos:

¿ Denominación: electromecánica de vehículos automóbiles.

¿ Nivel: formación profesional de grao medio.

¿ Duración: 2.000 horas.

¿ Familia profesional: transporte e mantemento de vehículos.

¿ Referente europeo: CINE¿3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación).
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0454_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0454_23

Resultados de aprendizaxe

MP0454_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Principios da hidraulica e
neumática e sistemas de
transmision de movemento

69 10 X X X

2 Estructura e compoñentes dos
circuitos hidraulicos e
neumaticos

33 10 X X X

3 Suspensións convencionais 54 20 X X X X

4 Suspensións especiais 34 20 X X X X

5 Dirección 32 20 X X X X

6 Rodas 32 20 X X X X

Total: 254

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios da hidraulica e neumática e sistemas de transmision de movemento 69

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

RA3 - Cumpre as 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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principios da hidraulica e neumática e sistemas de transmision
de movemento

69,011.2 Coñecer as magnitudes físicas, rozamento e elementos de transmision
de movemento

1.1  Coñecer os conceptos e resolución de calculo das magnitudes nos
fluidos.

69TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos. PE.1•

S 3 CA1.2 Identificáronse as magnitudes e as unidades de medida máis usualmente
empregadas en hidráulica e pneumática.

PE.2•

S 3 CA1.3 Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos fluídos. PE.3•

S 3 CA1.4 Estimáronse as perdas de carga que se producen na transmisión de forza mediante
fluídos.

OU.1•

S 3 CA1.5 Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de ariete. OU.2•

S 4 CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos
hidráulicos e pneumáticos.

PE.4•

S 4 CA1.7 Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de
fluídos.

PE.5•

S 4 CA1.8 Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumáticos no circuíto
ao que pertenzan.

OU.3•

S 4 CA1.9 Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas. PE.6•

S 5 CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.7•

S 5 CA2.2 Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos básicos utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.8•

S 5 CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto. PE.9•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.4 Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuíto. OU.4•

S 5 CA2.5 Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao circuíto cos
equipamentos adecuados.

OU.5•

S 5 CA2.6 Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica. OU.6•

S 5 CA2.7 Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan coas
especificacións de montaxe.

OU.7•

S 5 CA2.8 Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboas. OU.8•

S 4 CA2.9 Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo procedementos
establecidos.

OU.9•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.10•

S 3 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.11•

S 3 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.12•

S 3 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

OU.13•

S 3 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.14•

S 3 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.15•

S 3 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.16•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

 0Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos secuenciais: mediante fins de carreira escamoteables; montaxe mediante método cascada e mediante sistema
paso a paso.
 Principios físicos dos fluídos: perdas de carga, rozamento, golpe de ariete, etc.

 Transmisión de forza mediante fluídos.

 Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

 Función e aplicación de compoñentes de pneumática: grupo compresor, acumuladores e sistemas de regulación; tubaxes, mangas e elementos de conexión; unidade de mantemento,
válvulas ou elementos de control (direccionais, de presión e de caudal), actuadores
 Función e aplicación de compoñentes de hidráulica: grupo bomba, acumulador e depósito; tubaxes, mangas e elementos de conexión; válvulas ou elementos de control, actuadores
hidráulicos, etc.
 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando: directos, indirectos e con regulación de velocidade.

 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo o grao de autonomía: manuais, semiautomáticos e automáticos.

 Simboloxía.

 Estrutura das redes de distribución aberta e pechada.

 Interpretación de esquemas.

 Aparellos de medida e control.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

 Montaxe e axuste de elementos.

 Mantemento dos circuítos hidráulicos e pneumáticos.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Estanquidade e impermeabilización dos circuítos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

69,0Principios da hidraulica e
neumática e sistemas de
transmision de movemento
- Aprendizaxe de conceptos
teóricos básicos, realización
de exercicios de forzas e
presions.

Explicación dos
conceptos e
magnitudes nos fluidos,
e operacións de calculo

•

Explicación dos
conceptos e
magnitudes físicas e
operacións de calculo.
Tp2.2 - Explicación dos
elementos de
movemento.
Explicación dos
elementos de
movemento.

•

Ta1.1 - Coñecer os
conceptos das
magnitudes e
caracteristicas nos
fluidos. Saber resolver
as operacións de
cálculo.

•

Ta2.1 - Coñecer os
conceptos das
magnitudes físicas,
caracteristicas e
operacions de calculo.
Ta2.2 - Coñecer os
elementos de
movemento.

•

Síntese do tema e
exercicios resoltos

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•
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- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estructura e compoñentes dos circuitos hidraulicos e neumaticos 33

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. NO

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

RA3 - Cumpre as 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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estructura e compoñentes dos circuitos hidraulicos e
neumaticos

33,011.1 Coñecer os componenetes dos circuitos hidráulicos e pneumáticos e o
seu funcionamento.

1.2 Coñecer a simboloxía normalizada.

1.3 Saber realizar, interpretar e verificar os circuitos hidráulicos e
pneumáticos

33TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos
hidráulicos e pneumáticos.

PE.1•

S 5 CA1.7 Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de
fluídos.

PE.2•

S 5 CA1.8 Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumáticos no circuíto
ao que pertenzan.

PE.3•

S 5 CA1.9 Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas. PE.4•

S 6 CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.5•

S 6 CA2.2 Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos básicos utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.6•

S 6 CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto. PE.7•

S 6 CA2.4 Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuíto. OU.1•

S 5 CA2.5 Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao circuíto cos
equipamentos adecuados.

OU.2•

S 6 CA2.6 Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica. OU.3•

S 6 CA2.7 Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan coas
especificacións de montaxe.

PE.8•

S 5 CA2.8 Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboas. OU.4•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo procedementos
establecidos.

OU.5•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.6•

S 4 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.7•

S 4 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.8•

S 4 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

OU.9•

S 4 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.10•

S 4 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.11•

S 4 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.12•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos secuenciais: mediante fins de carreira escamoteables; montaxe mediante método cascada e mediante sistema
paso a paso.
 Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

 Función e aplicación de compoñentes de pneumática: grupo compresor, acumuladores e sistemas de regulación; tubaxes, mangas e elementos de conexión; unidade de mantemento,
válvulas ou elementos de control (direccionais, de presión e de caudal), actuadores
 Función e aplicación de compoñentes de hidráulica: grupo bomba, acumulador e depósito; tubaxes, mangas e elementos de conexión; válvulas ou elementos de control, actuadores
hidráulicos, etc.
 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando: directos, indirectos e con regulación de velocidade.

 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo o grao de autonomía: manuais, semiautomáticos e automáticos.

 Simboloxía.

 Estrutura das redes de distribución aberta e pechada.

 Interpretación de esquemas.

 Aparellos de medida e control.

 Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

 Montaxe e axuste de elementos.

 Mantemento dos circuítos hidráulicos e pneumáticos.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Estanquidade e impermeabilización dos circuítos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

33,0Estructura e compoñentes
dos circuitos hidraulicos e
neumaticos - Coñecer a
estructura e compoñentes
dos circuitos hidraulicos e
neumaticos

- Explicación dos
componentes dos
circuitos

•

 Explicación das
normas e simboloxia.

•

Esplicación do
montaxe,
funcionamento e
mantemento de
circuitos hidraulicos e
pneumáticos.

•

Coñecer os
componentes dos
circuitos

•

- Coñecer as normas e
simboloxia.

•

Asimilar e realizar o
montaxe,
funcionamento e
mantemento de
circuitos hidraulicos e
pneumáticos.

•

Síntese do tema e
exercicios resoltos

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados e
elementos dos circuitos
hidraulicos e
pneumaticos.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

33,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Suspensións convencionais 54

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Suspensións 54,011.1 Coñecer os resortes, ballestas, barras de torsión, conxunto neumático e
hidraulico

1.2 Coñecer as rótulas, tirantes, mangueta e plaqueta

1.3 Coñecer as barras estabilizadoras

1.4 Coñecer a suspensión idependente, semindependente, no independente
e en vehiculos pesados.

54TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión.

PE.1•

S 4 CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos
elementos que a constitúen.

PE.2•

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

PE.3•

S 3 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas. PE.4•

S 3 CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.5•

S 3 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.6•

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. OU.1•

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

OU.2•

S 3 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. OU.3•

S 3 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas. PE.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

OU.4•

S 3 CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. OU.5•

S 3 CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

OU.6•

S 3 CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. OU.7•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•

S 3  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 3 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para a actuación sobre os elementos.

OU.10•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos,
aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.

OU.11•

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

OU.12•

S 3 CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu
estado.

OU.13•

S 3 CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo. OU.14•

S 3 CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. OU.15•

S 3 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.8 Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das centrais
electrónicas.

OU.17•

S 3 CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica. OU.18•

S 3  CA3.10 Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do
sistema.

OU.19•

S 3  CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.20•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.21•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.22•

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

OU.23•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.24•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.25•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.26•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.
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Contidos

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Recarga de fluídos.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

54,0Suspensións - Coñecer a
suspension e o seu
funcionamento.

Explicacion dos
elementos elásticos.

•

Explicación dos
elementos de
suxección e guiado.

•

Explicación da barra
estabilizadora.

•

- Explicación das
suspensións
convencionais.

•

Asimilar os elementos
elasticos
Ta1.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
dos elementos elásticos

•

Asimilar os elementos
de suxección e guiado
Ta2.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe

•

- Asimilar a barra
estabilizadora.
Ta3.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
da barra estabilizadora.

•

- Asimilar as
suspensions
convencionais
Ta4.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das suspensións
convencionais

•

Coñecer os elementos
elásticos,elementos de
suxección e guiado, a
barra estabilizadora e
as suspensions
convencionais.

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados, vehiculo
e ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

54,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Suspensións especiais 34

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Suspensións especiais 34,011.1 Coñecer a amortiguación de tarado variable

1.2 Coñecer as suspensións hidroneumáticas

1.3 Coñecer as suspensións Hidractiva I, II, III, III+.

1.4 Coñecer a suspensión neumática

1.5 Coñecer as barras estabilizadoras activas

1.6 Coñecer os sistemas antibalanceo

34TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión.

PE.1•

S 4 CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos
elementos que a constitúen.

PE.2•

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

PE.3•

S 3 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas. PE.4•

S 3 CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.5•

S 3 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.6•

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. OU.1•

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

OU.2•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. OU.3•

S 3 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas. OU.4•

S 3 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

OU.5•

S 3 CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. PE.7•

S 3 CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

PE.8•

S 3 CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. OU.6•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.7•

S 3  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.8•

S 3 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para a actuación sobre os elementos.

OU.9•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos,
aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.

OU.10•

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

OU.11•

S 3 CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu
estado.

OU.12•

S 3 CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo. OU.13•

S 3 CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. OU.14•

S 3 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. OU.15•

S 3 CA3.8 Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das centrais
electrónicas.

OU.16•

S 3 CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica. OU.17•

S 3  CA3.10 Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do
sistema.

OU.18•

S 3  CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.19•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.20•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.21•

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

OU.22•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.23•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.24•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.25•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Recarga de fluídos.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,0Suspensións especiais -
Coñecer as suspensions
especiais e o seu
funcionamento.

Explicacion do
amortiguador de tarado
variable.

•

Explicacion das
suspensións especiais.

•

- Explicación das
Hidractivas I,II,III,III+

•

- Explicacion das
suspensións
neumáticas.

•

- Explicación do
sistema antibalanceo

•

Ta1.1 - Asimilar o
amortiguador de tarado
variable.
Ta1.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
do amortiguador de
tarado variable.

•

Asimilar as
suspensións especiais.
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das suspensións
especiais

•

- Coñecer as
Hidractivas I,II,III,III+
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das Hidractivas I,II,III,
III+

•

- Asimilar as
suspensións
neumáticas
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das suspensións
neumáticas.

•

- Asimilar as barras
estabilizadoras activas.
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das barras
estabilizadoras activas

•

- Explicacion das barras
estabilizadoras activas

•

- Asimilar o sistema
antibalanceo
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
do sistema
antibalanceo

•

Coñecer o
amortiguador de tarado
variable,as suspensións
especiais,as
Hidractivas I,II,III,III+,as
suspensións
neumaticas,as barras
estabilizadoras activas
e o sistema
antibalanceo

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados,vehiculo e
ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

34,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Dirección 32

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dirección 32,011.1 Coñecer os principios da dirección, elementos e a xemetria da dirección.

1.2 Coñecer as direccóns convencionais.

1.3 Coñecer as servodireccións

32TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

PE.1•

S 3 CA1.2 Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou mecanismos
de dirección co sistema ao que pertenzan.

PE.2•

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

S 3 CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas
traseiras.

PE.4•

S 3 CA1.5 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos
sistemas de dirección.

PE.5•

S 3 CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas. PE.6•

S 3 CA1.7 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.7•

S 3 CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa
constitución.

PE.8•

S 3 CA1.9 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas electrónicos de control
de presión dos pneumáticos.

PE.9•

S 3 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.10•

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. PE.11•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos
sistemas de dirección e rodas.

OU.1•

S 3 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. OU.2•

S 3 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas. OU.3•

S 3 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

OU.4•

S 3 CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. OU.5•

S 3 CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

OU.6•

S 3  CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. OU.7•

S 3  CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•

S 2  CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 3 CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda-pneumático. OU.10•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas
establecidas para cada tipo de pneumático.

OU.11•

S 2 CA3.3 Realizouse a localización e a reparación de perdas de presión, así como a
verificación de estanquidade en pneumáticos.

OU.12•

S 3 CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen o sistema de
dirección.

OU.13•

S 2 CA3.6 Realizáronse cálculos de relacións de transmisión nas direccións desmontadas. OU.14•

S 2 CA3.7 Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no manexo de elementos de
seguridade pasiva.

OU.15•

S 2 CA3.8 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de
reparación e mantemento.

OU.16•

S 2 CA3.9 Realizáronse todas as comprobacións previas antes de proceder ao aliñamento da
dirección.

OU.17•

S 2  CA3.10 Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramentas necesarias. OU.18•

S 2  CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de dirección. OU.19•

S 2  CA3.12 Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos elementos de mando. OU.20•

S 2  CA3.13 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas intervidos, e
verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

OU.21•

S 2  CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.22•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.23•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.24•

S 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

OU.25•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.26•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.27•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.28•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Mecanismos e mandos que integran as direccións.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 0Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de elementos de dirección.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Aliñamento de dirección.

 Cotas de dirección: verificación e axuste.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

32,0Dirección - Aprendizaxe das
distintas xeometrías,
orientación de rodas así
como coñecer as
intervencions a realizar na
dirección.

- Explicación da
dirección.
- Explicacion de
exercicios resoltos

•

- Explicacion da
direccion convencional

•

- Explicacion das
servodireccions

•

- Asimilar a direccion.
- Realización de
exercicios

•

- Asimilacion da
direccion convencional
 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
da direccion
convencional

•

- Asimilar as
servodireccions
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das servodireccions

•

Coñecer a dirección e
realizacion de
operacións de cálculo,a
direccion convencional
e as servodireccións.

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados, vehiculo
e ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

32,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Rodas 32

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Rodas 32,011.1 Coñecer as rodas

1.2 Coñecer as llantas

1.3 Coñecer as cubiertas.

1.4 Coñecer as medicións de presión electrónico

32TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

PE.1•

S 4 CA1.2 Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou mecanismos
de dirección co sistema ao que pertenzan.

PE.2•

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

S 3 CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas
traseiras.

PE.4•

S 4 CA1.5 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos
sistemas de dirección.

PE.5•

S 3 CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas. PE.6•

S 3 CA1.7 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.7•

S 3 CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa
constitución.

PE.8•

S 3 CA1.9 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas electrónicos de control
de presión dos pneumáticos.

PE.9•

S 4 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.10•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. PE.11•

S 3 CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos. PE.12•

S 3 CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. OU.1•

S 3 CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

OU.2•

S 4  CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. OU.3•

S 3  CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.4•

S 3  CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.5•

S 3 CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda-pneumático. OU.6•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas
establecidas para cada tipo de pneumático.

OU.7•

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

OU.8•

S 3 CA3.4 Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda. OU.9•

S 3 CA3.7 Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no manexo de elementos de
seguridade pasiva.

OU.10•

S 3 CA3.8 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de
reparación e mantemento.

OU.11•

S 3  CA3.10 Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramentas necesarias. OU.12•

S 3  CA3.13 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas intervidos, e
verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

OU.13•

S 3  CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.14•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.15•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.16•

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

OU.17•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.18•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.19•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.20•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.
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Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Sistemas de control electrónico de presión dos pneumáticos.

 Esquemas de funcionamento.

 Rodas e pneumáticos: características, identificación e lexislación relativa.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Equilibraxe estática e dinámica.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de pneumáticos.

 Procesos de reparación e mantemento de pneumáticos.

 Procesos de comprobación da excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

32,0Rodas - Coñecer as
distintas partes que
conforman a roda, así como
as suas anomalías e o seu
mantemento.

- Explicacion das rodas•

- Explicacion das
llantas

•

- Explicacion dos
neumáticos

•

- Explicacion das
medicións de presion
electronico

•

- Asimilación das rodas
- Realizacion de
desmontaxe,
mantemento e montaxe
das rodas

•

- Asimilacion das
llantas
Ta2.2 - Realizacion de
desmontaxe,
mantemento e montaxe
das llantas

•

- Asimilar os
neumáticos
 - Realizar montaxe e
desmontaxe,
equilibrado e
mantemento dos
neumáticos

•

- Asimilacion das
medicións de presion
electronico
 - Realizacion de
desmontaxe,
mantemento e montaxe
dos equipos

•

Coñecer as rodas,as
llantas,os neumáticos e
montaxe,mantemento e
equilibrado, as
medicions de presion
electronico e
desmontaxe,
mantemento e
montaxe.

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados, vehiculo
e ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

32,0TOTAL
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Para poder alcanzar a cualificación positiva no módulo o alumno terá que ter alcanzados como Mínimo esixibles os contidos básicos reflexados en

cada unidade didáctica e as cualificación poñeranse en función das notas alcanzadas nas probas escritas, orais e prácticas de taller.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumno/a realizara unha serie de controis teóricos de cada unha das unidades didácticas (podéndose dividir, segundo a cantidade de materia de

cada unidade), necesitando para aprobar conseguir superar os contidos mínimos.

Así mesmo fará unha serie de prácticas onde se valorara a destreza, forma de resolver os problemas surxidos, o orde, a limpeza, seguridade, etc.

O alumno/a fara unha ficha de traballo de cada unha das prácticas realizadas no taller. Tamén se terá en conta para a nota final os aspectos

actitudinais tales como: interese polo traballo, conservación do material, comportamento, asistencia,etc.

A nota final de cada avaliación será un cómputo (non media aritmética) de coñecementos teóricos, prácticos e actitude.

A superación destes contidos parciais supón o aprobado a final de curso.

O procedemento a seguir, a hora de cualificar toda  a actividade lectiva e poder así valorar ao alumno/a, será  en función  da porcentaxe que se

desgloxa a continuación:

10 %  da nota  ACTITUDES ( comportamento, puntualidade.)

60 %  da nota  PROBAS OU EXAMES ( oral ou escrito)

30 %  restante PROCECEMENTOS ( prácticas, habilidades e proxectos)

Para acadar o aprobado deberá ter un mínimo de un 5 en cada un destes aspectos(calculado de acordo o porcentaxe).

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As probas escritas recuperaranse mediante un examen escrito que se realizara o final de cada trimestre.

A parte practica recuperarase mediante a realizacion dun examen escrito, oral ou practico.

O final de curso realizarase un examen escrito, oral ou practico para intentar recuperar cada unha das avaliacións suspensa.

Calquera destas recuperacións poderase facer mediante algún tipo de traballo, que o docente considere oportuno.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aqueles alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, cando o profesor o decida despois de ter faltado mais dun 10% das horas do Módulo,

terán que facer un exame teórico e outro práctico sobre os mínimos esixibles. A proba teórica será sobre os contidos mínimos avaliables por proba

teórica, e a parte práctica constará de distintas situacións de traballo de reparacións de elementos metálicos e sintéticos, nas que se realizarán

procesos parciais e entrevista técnica sobre as técnicas de reparación de elementos metálicos e sintéticos.

Na segunda quincena do mes de xuño, avisarase das datas e horas de realización dos exercicios.

A avaliación de esta proba será dun 50% o exercicio práctico e un 50% o teórico, sendo necesario acadar como mínimo a metade da puntuación

proposta en cada apartado (práctica e teoría) para aprobar o módulo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se

reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizaráselle unha proba escrita na que desenrolaran os seus coñecementos iniciáis. A través desta proba estableceremos un punto de partida

para os coñecementos na aula. Tamen coñeceremos se algún alumno ten algunha necesidade especial.

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

Sempre que o caso o requira, e dacordo co alumno/a, prestaráselle unha atención especial e diseñaránselle tarefas

de reforzo. A estes alumnos tratarase de buscaráselles un grupo axeitado para que se sintan apoiados polos

compañeiros.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, combustibles

sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os automóbiles funcionen de forma

correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade e hixiene no traballo, así

como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As aprobadas polo departamento de automoción.

10.Outros apartados

10.1) Outros apartados

Ensino semipresencial: segundo anuncio da Conselleria de Educación no plan de continxencia poderíase chegar a aplicar un 50% de formación

telemática das sesións lectivas do grupo. Seguindo esas directrices, no caso de que en certos momentos do curso non se poidan impartir polos

motivos excepcionais do Covid-19 os contidos de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

a temática a impartir neses momentos e adiantar novos contidos, e contemplando no caso dun escenario da imposibilidade de ensino presencial a

realización de certas realizacións prácticas deseñadas e adecuadas para esa temporalización.

      Os criterios de avaliación e de cualificación  serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores extrapolados da forma proporcional a

posible modificación de actividades non presenciais. Os mínimos exixibles corresponderanse tamen co definido nesta programación.

       Utilizaremos principalmente a Aula virtual do centro, tanto para os apuntamentos como para realizar a aprendizaxe, así como a entrega das

tarefas, distintos métodos de avaliación, xa sexan exames, entrega de traballos, tarefas, vídeos de prácticas, etc., ou outros medios que se

consideren oportunos, como poden ser videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0260 Mecanizado básico 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo ELADIO ÁLVAREZ PORTELA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfilprofesional do título a través dos obxectivos xerais que o

alumnado debe alcanzarao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional,expresados a través dunha serie de

resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto deaprendizaxe, que lles

han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0260_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1  Ferramentas e utiles de medida Esbozos de pezas Elaboración de 40 30 X

2 Esbozo e trazado de pezas para
o seu posterior mecanizado.

Trazado de pezas para o seu posterior mecanizado 40 30 X

3 Mecanizado manual e técnicas
de roscaxe

Roscar pezas exteriormente e interiormente, para o que
executa os cálculos e as operacions necesarias

30 30 X X

4 Unions por soldadura branda e
construccion de pequenos
utiles.

Realizar unións de elementos metálicos mediante soldadura
branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso

18 10 X X

Total: 128

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1  Ferramentas e utiles de medida 40

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecemento da diferente ferramenta, e medición cos
diferentes utiles.

40,011.1 Identificar os diferentes tipos de ferramenta.

1.2 Utilizacion dos diferentes equipos de medida existentes.

40TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 11 CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores,
transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa posta a cero en casos
necesarios.

PE.1•

S 11 CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas
medidas que haxa que efectuar.

PE.2•

S 11 CA2.3 Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os
conceptos de nonius e de apreciación.

PE.3•

S 11 CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar
a medición e o trazado de pezas.

PE.4•

S 11 CA2.5 Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o
anglosaxón.

PE.5•

S 11 CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos
adecuados e coa precisión esixida.

OU.1•

S 11 CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse
a súa preparación.

OU.2•

S 11 CA2.8 Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización da peza. OU.3•

S 12 CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos
planos.

OU.4•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos de metroloxía. Sistemas de medidas.

 0Operacións de trazado.
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Contidos

 Magnitudes e unidades.

 Instrumentos de medida directa.

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

 Teoría do nonius.

 Tipos de medida.

 O trazado na elaboración de pezas.

 Obxecto do trazado, fases e procesos.

 Útiles do trazado.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Coñecemento da diferente
ferramenta, e medición cos
diferentes utiles. -
Identificacion da diferente
ferramenta asi coma a
utilidade da mesma,
metroloxia e medicion cos
diferentes equipos

Explicacion das
diferentes ferramentas
e maquinas.
Explicacion do
funcionamento e da
utilizacion dos
diferentes aparatos de
medida.

• Toma de apuntes.
Resolución caso
práctico.
Realización dun
traballo.

• Aprendizaxe do
coñecemento das
diferentes ferramentas
e dos aparatos de
medida.

•

Documento de análise
Memoria-informe do
resultado das
actividades prácticas

•

MATERIAIS:
Apuntamentos,
Presentacións,
proxector, videos, utiles
de medida e
ferramenta.

•

ESPAZOS: Aula e taller•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

40,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Esbozo e trazado de pezas para o seu posterior mecanizado. 40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realización de esbozos e trazado de pezas. 40,011.1 Interpretación de debuxo tecnico e realización de esbozos.

40TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas. PE.1 - Tarefas realizadas na aula•

S 15 CA1.2 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a
información contida neste.

PE.2 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.3 Utilizouse a simboloxía específica dos elementos. PE.3 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.4 Reflectíronse as cotas. PE.4 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.5 Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo. PE.5 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.6 Realizouse o esbozo con orde e limpeza. LC.1 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.7 Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso de
medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar.

LC.2 - Proba práctica•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Debuxo técnico básico.

 Normalización de planos.

 Simboloxía: normalización.

 Planta, alzado, vistas e seccións.

 Cotación.

 Técnicas de esbozamento.
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4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Realización de esbozos e
trazado de pezas. -
Interpretación e realizacion
de debuxo tecnico.

Explicacións teóricas.
Explicacións prácticas.
Presentación dun caso
práctico.
Aclaración de dúbidas

• Toma de apuntes.
Resolución caso
práctico.
Realización dun traballo
en equipo ou individual.

• Realización de esbozos
seguindo as normativas
vixentes.

• MATERIAIS:
Apuntamentos,
Presentacións,
proxector, videos, utiles
de medida e
ferramenta.

•

ESPAZOS Aula e taller.•

LC.1 - Tarefas realizadas
na aula

•

LC.2 - Proba práctica•

PE.1 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.2 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.3 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.4 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.5 - Tarefas realizadas
na aula

•

40,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Mecanizado manual e técnicas de roscaxe 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Serrado, taladrado, roscado e limado de pezas. 30,011.1 Mecanización de pezas seguindo un esbozo.

30TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil
(fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc).

PE.1 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. PE.2 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en
conta o traballo que vaian realizar.

PE.3 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar. PE.4 - Tarefa realizada na aula•

S 4 CA3.5 Determinouse a secuencia de operacións necesarias. PE.5 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais,
os acabamentos e as formas que se desexen.

OU.1 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA3.7 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para
executar a peza.

PE.6 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas
correspondentes (limadura, corte, etc.).

OU.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA3.9 Efectuouse o corte de chapa con tesoiras previamente seleccionadas en función dos
cortes.

OU.3 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos. OU.4 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas
máquinas segundo o material que se tradee.

TO.1 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.2 Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaia tradear e do
diámetro do trade.

TO.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.3 Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. TO.3 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA4.4 Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras. TO.4 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA4.5 Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a lubricación adecuada. TO.5 - Tarefas realizadas no taller•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.6 Efectuouse o escareamento tendo en conta o furado e o elemento para embutir nel. TO.6 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.7 Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do
parafuso.

TO.7 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.8 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exterior, e
efectuouse a lubricación correspondente.

TO.8 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.9 Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu paso, sexan
as estipuladas.

TO.9 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA4.10 Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. TO.10 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA4.11 Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no automóbil. TO.11 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA4.12 Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que tradear, e
explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento, etc.).

TO.12 - Tarefas realizadas no taller•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

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

 Obxecto da limadura.

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

 Técnicas de limadura.

 Corte de materiais con serra de man.

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

 Operacións de serraxe.

 Corte con tesoira de chapa: tipos de tesoiras.

 Procesos de corte con tesoiras de chapa.

 Obxecto da tradeadura.

 0Normalización e representación de roscas.

  Cálculos para a execución de roscas interiores e exteriores.

  Medición de roscas.

  Procesos de execución de roscas.

 Máquinas de tradear.

 Parámetros para ter en conta en función do material que se pretenda tradear.

 Brocas: tipos e partes.

 Proceso de tradeadura.

 Escareamento.

 Clases de parafusos.
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Contidos

 Partes das roscas: tipos de roscas e o seu uso.

 Sistemas de roscas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Serrado, taladrado, roscado
e limado de pezas. -
Realizacion dunha peza
seguindo un croquis

Explicacións teóricas.
Presentación dun caso
práctico.
Aclaración de dúbidas

• Realizacion de pezas
seguindo os esbozo.

• Serrado, limado,
roscado e tradeado
dunha peza

•

•

ESPAZOS: Aula e taller•

MATERIAIS: Aparellos
de medida, Útiles de
trazado, Pletina e
varillas e pletinas de
Ferro para a realización
de prácticas,
Apuntamentos, Vídeos

•

OU.1 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.3 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.4 - Tarefas
realizadas no taller

•

PE.1 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.2 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.3 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.4 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.5 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.6 - Tarefa realizada
na aula

•

TO.1 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.11 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas no taller

•

30,0TOTAL

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Unions por soldadura branda e construccion de pequenos utiles. 18

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Union de elementos mediante soldadura blanda. 18,011.1 Apertura e regulación dos gases da soldadura oxiacetilénica e sodadura
branda con soplete

18TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA5.1 Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda. PE.1 - Memoria de traballo, exame•

S 6 CA5.2 Realizouse a preparación da zona de unión e elimináronse os residuos. OU.1 - Tarefas realizadas no taller•

S 6 CA5.3 Seleccionouse o material de achega en función do material base e a unión que haxa
que efectuar.

OU.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 6 CA5.4 Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á unión que se
pretenda efectuar.

OU.3 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. OU.4 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando os criterios de
seguridade.

OU.5 - Tarefas realizadas no taller•

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

OU.6 - Tarefas realizadas no taller•

S 6 CA5.8 Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e mais o seu
funcionamento.

OU.7 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA5.9 Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas. OU.8 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran. OU.9 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.2 Xustificouse a solución elixida. OU.10 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.3 Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos. OU.11 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.4 Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aos materiais
utilizados na fabricación dos útiles.

OU.12 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.5 Executáronse secuenciadamente os procesos necesarios para a fabricación do útil
ideado.

OU.13 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.6 Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e
o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha maior produtividade.

OU.14 - Tarefas realizadas no taller•
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100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldar: soldadores e lampadiñas.

 Materiais de achega.

 Desoxidantes máis utilizados.

 Preparación do metal base.

 O estaño.

 Procesos de execución de soldaduras.

 Conformación de metais

 Unión de metais.

 Tolerancias de medidas.

 Mantemento de ferramentas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Union de elementos
mediante soldadura blanda.
- Realizar unións de
elementos metálicos
mediante soldadura branda

Explicacións teóricas.
Presentación dun caso
práctico.
Aclaración de dúbidas

• Toma de apuntes.
Practicas con metais
referidos ao contido do
tema..

• Coñecer características
e propiedades e
componentes da
soldadura branda

•

Selecionar o material
de aportación e os
desoxidantes
adecuados.

•

Saber elexir a llama
adecuada

•

Describir a técnica
utilizada e comprobar a
sua resistencia

•

MATERIAIS: Aparellos
de soldar, chumbo,
estaño, Chapas onde
facer a soldadura.
Apuntamentos, Vídeos

•

ESPAZOS: Aula e taller•

OU.1 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.3 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.4 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.5 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.6 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.7 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.8 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.9 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.10 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.11 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.12 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.13 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.14 - Tarefas
realizadas no taller

•

PE.1 - Memoria de
traballo, exame

•

18,0TOTAL

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de cualificación:

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas. Para tal

efecto, no regulamento de réxime interior do centro establece o número de horas máximas que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo

profesional, para ter dereito a ser avaliado, que non poderá ser superior ó 10% da duración do módulo.

Ó Alumno en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e que

serán un claro referente para a súa avaliación.

Os aspectos de avaliación serán:.

 Exames escritos dos contidos teóricos e prácticos.

 Observación e valoración por parte do profesor mediante táboa e  memoria presentada, da realización dos traballos e, concretamente sobre:

participación, actitude, iniciativa persoal, responsabilidade, cumprimento e calidade nos traballos, puntualidade na entrega de traballos ou tarefas,

normas de seguridade e hixiene, coidado do material, asistencia e puntualidade a clase.

  Aspectos avaliables en porcentaxes:

 - Probas escritas: 50%

-  Probas prácticas: 40%

-  Outras observacións e valoracións: 10 %.

 Sera obrigatorio ter un minimo de 5 sobre 10 en cada un dos apartados anteriores para poder facer media.

A puntuación será de 0 a 10 puntos en cada un dos instrumentos de avaliación sendo a nota final a media acadada.

No caso de acadar unha puntuación de 0 (cero) puntos en calquera dos instrumentos avaliados, suspenderá a avaliación correspondente sendo

preciso superar unha proba de recuperación similar á suspensa.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantearánselle actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para os alumnos que perdan os dereitos á avaliación continua, e tal como se contempla nas normas, realizarase unha proba extraordinaria de

avaliación, que permitira ó alumno evidenciar a adquisición das capacidades terminais establecidas.

Datas da avaliación:

O alumno que perda o dereito a avaliación continua tera que superar un exame teorico-practico cun minimo de 5 sobre 10 para poder acadar o

modulo. Dita proba se realizara no terceiro trimestre.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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Adoptaranse os metodos de seguemento da programacion e do alumnado acordados polo equipo docente do departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se fose necesario adoptar algunha medida de atención a diversidade, se terá en conta a opinión do equipo lectivo e da orientadora, a tal efecto

tomaremos as medidas oportunas.

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

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantexaranse actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, combustibles

sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os automóbiles funcionen de forma

correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade e hixiene no traballo, así

como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As programadas polo equipo lectivo do departamento.

10.Outros apartados

10.1) Outros apartados

Ensino semipresencial: segundo anuncio da Conselleria de Educación no plan de continxencia poderíase chegar a aplicar un 50% de formación

telemática das sesións lectivas do grupo. Seguindo esas directrices, no caso de que en certos momentos do curso non se poidan impartir polos

motivos excepcionais do Covid-19 os contidos de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

a temática a impartir neses momentos e adiantar novos contidos, e contemplando no caso dun escenario da imposibilidade de ensino presencial a

realización de certas realizacións prácticas deseñadas e adecuadas para esa temporalización.

      Os criterios de avaliación e de cualificación  serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores extrapolados da forma proporcional a

posible modificación de actividades non presenciais. Os mínimos exixibles corresponderanse tamen co definido nesta programación.

       Utilizaremos principalmente a Aula virtual do centro, tanto para os apuntamentos como para realizar a aprendizaxe, así como a entrega das

tarefas, distintos métodos de avaliación, xa sexan exames, entrega de traballos, tarefas, vídeos de prácticas, etc., ou outros medios que se
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consideren oportunos, como poden ser videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0452 Motores 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo DOMINGO CALDEVILLA LAGO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O noso Centro acolle alumnado procedente de numerosas localidades do Baixo Miño (O Rosal, Tui, Tomiño..) e tamén de Concellos cercanos

como Baiona. Dentro das actividades productivas máis relevantes destacan as pesqueiras, as relacionadas co cultivo agrario (especialmente no

referente á producción hortícola e viveirística) e á producción vitivinícola. Considerar tamén a hostalaría e o turismo, como motores da economía da

zona, así coma numerosas empresas relacionadas coa construcción e a automoción (talleres de automóbiles multimarca, concesionarios, de

vehículos agrícolas e auxiliares do automoción)

Este titulo foi deseñado baseándose na realidade do sector e nas súas necesidades de formación. A finalidade deste é conseguir nos alumnos

ascapacidades que responden ao perfil profesional definido, e por conseguinte, permítanlles integrarse no mundo laboral da súa profesión.

O obxectivo do titulo de técnico é capacitar os alumnos para que sexan capaces da execución das operacións de mantemento na área de

electromecánica e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos e garantindo o cumprimento das especificacións

establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo..

Non obstante, cando se insira laboralmente nun posto de traballo concreto dos relacionados anteriormente necesitase un período de adestramento

e adaptación.

As actividades máis significativas e frecuentes que terá que realizar son: Interpretar a información técnica correspondente ao mantemento de

vehículos e diagnosticar avarías

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0452_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA

Estudo da constitución, funcionamento e características dos
motores de combustión interna empregados nos vehículos

60 35 X X X X

2 VERIFICACIÓN DOS
COMPOÑENTES DO MOTOR

Realización de controles e verificacións para determinar o
estado dos distintos órganos internos dos motores
empregados nos vehículos

70 40 X X X X

3 ESTUDO DOS SISTEMAS DE
REFRIXERACIÓN E ENGRAXE

Estudio do funcionamento e características dos sistemas de
refrixeración e lubricación dos motores, así coma a realización
dos seu mantemento e reparacións

29 25 X X X X

Total: 159

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 60

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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. NO

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación. NO

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estudio e características dos motores de catro tempos 20,011.1 Coñecer as características e o funcionamento dos motores de gasolina e
diesel de catro tempos

1.2 Realizar cálculos sinxelos necesarios para efectuar operacions de
mantemento

Desmontaxe e montaxe dun motor de gasolina de catro tempos 18,022.1 Coñecer e familiarizarse cos órganos e constitución real 2 12,0 dun motor
de gasolina de catro tempos, reforzando e afianzando os conceptos
adquiridos na teoría

2.2 Coñecer os procedementos de desmontaxe e montaxe dos motores de
combustión interna

2.3 Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de
materiais, ferramentas, utensilios e máquinas nas operacións realizadas

2.4 Manexo da documentación técnica para o mantemento do motor.

2.5 Coñecer as normas de seguridade colectivas e individuais a ter en conta
durante o montaxe e desmontaxe dos motores

Desmontaxe e montaxe dun motor Diesel de catro tempos 10,033.1 Coñecer e familiarizarse cos órganos e constitución real dun motor diesel
de catro tempos, reforzando e afianzando os conceptos adquiridos na teoría.

Estudio e características do motor de gasolina de dous tempos. 4,044.1 Coñecer as características e o funcionamento dos motores  de dous
tempos.

Desmontaxe e montaxe dun motor de gasolina de dous
tempos.

8,055.1 Coñecer o funcionamento e familiarizarse cos compoñentes dos motores
de dous tempos.

60TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro
tempos.

TO.1 - Exercicios prácticos•

S 5 CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos. PE.1 - Exame•

S 5 CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos. PE.2 - Exame•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos
motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

PE.3 - Exame•

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

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 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.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 5 CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e
montaxe dos compoñentes do motor.

TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. TO.10 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.11 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 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.

PE.4 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

N 5 CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

PE.5 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

N 5 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.

PE.6 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

N 5 CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.12 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.13 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Ciclos termodinámicos dos motores.

 Diagramas teóricos e prácticos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Características, constitución e funcionamento dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Parámetros estáticos e dinámicos de funcionamento.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe: culatas, trens alternativos e distribucións.
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Contidos

 Verificación das operacións realizadas.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Estudio e características
dos motores de catro
tempos

Explicación dos
contidos mediante
exposición oral,
apoiándose nos
recursos e intentando
facer partícipe ao
alumnado

• Participación activa na
clase e realización das
tarefas encomendadas

•

Relizar cálculos
sinxelos necesarios
para efectuar
operacións de
mantemento

•

Coñecer a constitución,
funcionamento e
parámetros
fundamentais de
motores Otto e Diesel
de catro tempos

• Maquetas de motores
de combustión interna

•

Bibliografía sobre
motores de combustión
interna

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Exame•

PE.3 - Exame•

TO.1 - Exercicios
prácticos

•

18,0Desmontaxe e montaxe dun
motor de gasolina de catro
tempos

Explicación dos
procedementos,
particularidades e
medidas de seguridade,
hixiene e
medioambientais a ter
en conta na realización
das operacións de
montaxe e desmontaxe

•

Seguimento e correción
das accións errónea do
alumnado na
realización dos
procesos

•

Realizar en equipo a
desmontaxe e montaxe
dun motor de gasolina
de catro tempos,
respectando as
indicacións de
seguridadade, hixiene e
medioambientais
pertinentes, así como o
establecido na
documentación técnica
do fabricante

• Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor Otto de catro
tempos, reforzando e
afianzando os
conceptos adquiridos
na teoría

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Manuais técnicos de
reparación

•

Motores de gasolina de
catro tempos

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

PE.4 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

PE.5 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

PE.6 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Desmontaxe e montaxe dun
motor Diesel de catro
tempos

Explicación dos
procedementos,
particularidades e
medidas de seguridade,
hixiene e
medioambientais a ter
en conta na realización
das operacións de
montaxe e desmontaxe

• ealizar en equipo a
desmontaxe e montaxe
dun motor de gasolina
de catro tempos,
respectando as
indicacións de
seguridadade, hixiene e
medioambientais
pertinentes, así como o
establecido na
documentación técnica
do fabricante

•

Seguimento e correción
das accións errónea do
alumnado na
realización dos
procesos

•

Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor Diesel de
catro tempos,
reforzando e
afianzando os
conceptos adquiridos
na teoría

• Maquetas de motores
Diesel ou motores
diesel sobre vehículo

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Manuais técnicos do
fabricante

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

4,0Estudio e características do
motor de gasolina de dous
tempos.

Explicación dos
contidos teóricos
mediante exposición
oral, apoiándose nos
recursos didácticos e
intentando facer
partícipe ao alumnado

• Participación activa na
clase e búsqueda de
información
complementaria

• Coñecer a constitución,
funcionamento ,
características e
parámetros
fundamentais de
motores de combustión
interna de dous tempos
empregados nos
automóbiles

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Libros técnicos e
manuais de
mantemento e
reparación de motores
de dous tempos

•

Maquetas de motores
de gasolina de dous
tempos

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Exame•

PE.3 - Exame•

TO.1 - Exercicios
prácticos

•

8,0Desmontaxe e montaxe dun
motor de gasolina de dous
tempos.

Explicación dos
procedementos,
particularidades e
medidas de seguridade,
hixiene e
medioambientais a ter
en conta na realización
das operacións de
montaxe e desmontaxe

• Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor de gasolina
de dous tempos,
reforzando e
afianzando os
conceptos adquiridos
na teoría

•

Realizar en equipo a
práctica proposta pola
profesora, realizándoa
con orde, limpeza e
respectando as
medidas de hixiene,
seguridade e normas
medioambientais, así
como os
procedementos
estipulados polo
fabricante

•

Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor Otto de dous
tempos, así como os
procesos de montaxe e
desmontaxe dos
mesmos

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Motores de gasolina de
dous tempos

•

Manuais técnicos do
fabricante

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

60,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 VERIFICACIÓN DOS COMPOÑENTES DO MOTOR 70

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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. NO

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

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. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Localización de avarías por falta de compresión 10,011.1 Coñecer o grao de estanqueidade dos cilindros do motor e determinar a
causas da falta de compresión

Comprobación e reparación da culata 5,022.1 Coñecer e realizar axeitadamente a comprobación da culata do motor e
dos elementos que a integran, localizando posibles deformacións do plano da
mesma, fisuras e calquer anomalía que provoque un mal funcionamento do
motor

2.2 Coñecer as posibles reparacións da culata

Comprobación e reparación do bloque motor 10,033.1 Coñecer e realizar correctamente a comprobación dos tipos de bloque
motor máis habituais

3.2 Coñecer as posibles reparacións do bloque motor

Comprobación e reparación do tren alternativo 15,044.1 Coñecer e realizar as comprobacións dos elementos que integran o tren
alternativo do motor

4.2 Coñecer as posibles reparacións do tren alternativo

Comprobacion e reparación dos sistemas de distribución 15,055.1 Coñecer e realizar correctamente a comprobación dos elementos que
integran a distribución

5.2 Coñecer as posibles reparacións da distribución

Realización da posta a punto da distribución 15,066.1 Coñecer e realizar correctamente a reglaxe de válvulas en función do tipo
de distribución

6.2 Realizar o calado da distribución

70TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos
motores de dous e de catro tempos.

TO.1 - Realización axeitada dun exercicio
prático

•

S 5 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.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema
obxecto da reparación.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de
parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías. PE.1 - Exame•

S 5 CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación
técnica.

TO.6 - Memoria de traballo•

N 4 CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.8 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 4 CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e
montaxe dos compoñentes do motor.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

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

TO.10 - Tarefas realizadas na aula-tallert•

S 2 CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

TO.11 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.4 Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin
desgastes anómalos.

PE.2 - Memoria de traballo•

S 10 CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas
especificacións técnicas.

PE.3 - Memoria de traballo•

S 10 CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. TO.12 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

S 2 CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. TO.13 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 2 CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.15 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.16 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.17 - Tarefas realizadas na aula-taller•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Interpretación da documentación técnica e dos equipamentos de medida.

 Disfuncións típicas dos motores térmicos de dous e de catro tempos (otto e diésel) e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe: culatas, trens alternativos e distribucións.
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Contidos

 Verificación das operacións realizadas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Localización de avarías por
falta de compresión

Explicación das causas
de avarías por falta de
compresión e os
métodos e
procedementos para a
súa diagnose, así coma
os equipos e útiles
necesarios para a
localización das
mesmas

• Identificar os tipos de
avarías por falta de
compresión, e realizar,
individualmente ou en
grupo, as tarefas
encomendadas pola
profesora para
determinar estas

•

Consultar a
documentación técnica
do fabricante e
respectar as medidas
de hixiene e seguridade
estipuladas

•

Coñecer e diagnosticar
avarías por falta de
compresión no motor,
así coma os útiles
empregados na
localización das
mesmas

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Equipos de medida da
presión de compresión
(diesel e gasolina)

•

Utillaxe e ferramente
auxiliar do taller de
motores

•

PE.1 - Exame•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Comprobación e reparación
da culata

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación da
culata, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
segurida, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Comprobar o estado da
culata e diagnostivar as
posibles avarís

• Maquetas de motores
ou motores sobre
vehículo

•

Manuais técnicos de
reparación

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Utillaxe, ferramente
auxiliar do taller de
motores e útiles de
verificación (galgas,
regla de planitude..)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Comprobación e reparación
do bloque motor

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación da
bloque motor, así como
o seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Relizar en equipo a
práctica proposta,
levandoa a cabo con
orde, limpeza e
respectando os
procedementos, e as
medidades de
seguridade,
consultando a
documentación técnica
pertinente e
respectando os
procedementos
establecidos polo
fabricante

• Comprobar o estado do
bloque motor  e
diagnosticar as posibles
avarías

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Utillaxe específico
(calibres,
micrómetros...) e xeral
do taller de reparación
de motores

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Comprobación e reparación
do tren alternativo

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación do tren
alternativo, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
seguridade, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Comprobar o estado do
tren alternativo  e
diagnosticar as posibles
avarías

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Ferramentas de uso
común no taller de
motores e utillaxe de
verificación específico
(alexómetros, calibre,
micrómetro..)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Comprobacion e reparación
dos sistemas de
distribución

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación e
reparación dos
sistemas de
distribución, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
seguridade, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Comprobar o estado
dos elementos que
compoñen os diferentes
sistemas de distribución
e diagnosticar as
posibles avarías

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Utillaxe específico
(calibres,
micrómetros...) e xeral
do taller de reparación
de motores

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.17 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Realización da posta a
punto da distribución

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
posta a punto da
distribución, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
seguridade, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Realizar a reglaxe de
válvulas e a
sincronización da
distribución do motor
para o seu correcto
funcionamento

• Maquetas de motores
ou motores sobre
vehículo con diferentes
sistemas de distribución

•

Manuais técnicos de
reparación

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Utillaxe, ferramente
auxiliar do taller de
motores e útiles
específicos (galgas, kit
de calado,
tensiómetros.....)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

70,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 ESTUDO DOS SISTEMAS DE REFRIXERACIÓN E ENGRAXE 29

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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. SI

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

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. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estudo dos sistemas de refrixeración e engraxe dos motores 9,011.1 Coñecer os elementos,  características  e funcionamento dos sistemas de
refrixeración e engraxe dos motores

1.2 Coñecer as características dos refrixerantes e lubricantes do motor

Desmontaxe e montaxe dos elementos que constitúen os
sistemas de refrixeración e engraxe do motor

10,022.1 Coñecer e familiarizarse cos órganos que constitúen os sistemas de
refrixeración e engraxe do motor

2.2 Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de
materiais, ferramentas, utensilios e máquinas nas operacións realizadas

Mantemento e localización de avarías nos sistemas de
refrixeración e engraxe

10,033.1 Coñecer e localizar as avarías e posibles reparacións nos sistemas de
refrixeraación e engraxe

3.2 Coñecer e realizar operacións de mantemento programado nos sistemas
de refrixeración e engraxe

3.3 Clasificar axeitadamente os residuos xerados nas operacións de
mantemento dos sistemas de refrixeración e engraxe

29TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA2.1 Identificáronse as características e as propiedades dos lubricantes e dos
refrixerantes utilizados nos motores.

PE.1 - Exame•

S 8 CA2.2 Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación dos motores, e
enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

PE.2 - Exame•

S 8 CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e
enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

PE.3 - Exame•

S 5 CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a
función de cada un.

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 2 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.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de
refrixeración e lubricación.

TO.3 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 5 CA2.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.4 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema
obxecto da reparación.

TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de
parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

TO.6 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 2 CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos. TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 8 CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor. TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 2 CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de
uso determinadas.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías. TO.10 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 2 CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación
técnica.

TO.11 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 2 CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.12 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 5 CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.13 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 2 CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e
montaxe dos sistemas de lubricación e refrixeración.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

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

TO.15 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións
establecida na documentación técnica.

TO.16 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.4 Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do circuíto de refrixeración. PE.4 - Memoria de traballo•

S 2 CA5.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. PE.5 - Memoria de traballo•

N 2 CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. TO.17 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 2 CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.18 - Tarefas realizadas na aula taller•

S 2 CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.19 - Tarefas realizadas na aula taller•

S 2 CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.20 - Tarefas realizadas na aula taller•

S 2 CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.21 - Tarefas realizadas na aula taller•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características e propiedades dos lubricantes e os refrixerantes utilizados no motor térmico.

 Compoñentes do sistema de lubricación e función de cada un. Tipos e función de bombas de aceite, filtros, arrefriadores, sondas de temperatura e nivel, etc.

 Compoñentes do sistema de refrixeración e función de cada un. Tipos e función de bombas de auga, termóstatos, radiadores, termocontactos, motoventiladores, sondas de temperatura, etc.

 Xuntas e seladores utilizados nos motores térmicos.

 Normas de seguridade no uso de fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

 Disfuncións dos sistemas de refrixeración e lubricación e as súas causas.
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Contidos

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe.

 Verificación das operacións realizadas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Estudo dos sistemas de
refrixeración e engraxe dos
motores

Explicación dos
contidos teóricos
mediante exposición
oral, apoiándose nos
recursos e intentando
facer partícipe ao
alumnado

• Participación activa na
clase e realización das
tarefas encomendadas
pola profesora

•

Búsqueda de
información
complementaria sobre
os sistemas de
refrixeración e
lubricación dos motores

•

Coñecer os diferentes
sistemas de
refrixeración e engraxe
dos motores, o seu
funcionamento,
elementos que os
constitúen, así como as
características dos
líquidos refrixerates e
lubricantes empregados
nos mesmos

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Fluídos refrixerantes e
aceites do motor

•

Internet•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Exame•

PE.3 - Exame•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

10,0Desmontaxe e montaxe dos
elementos que constitúen
os sistemas de refrixeración
e engraxe do motor

Explicar os
procedementos de
montaxe e desmontaxe
dos elementos que
conforman os sistemas
de refrixeración e
engraxe do motor, así
com  das pautas
medioambientais
estipuladas na
selección e tratamento
dos residuos e das
medidadas de
seguridade e hixiene a
observar

• Realizar en equipo os
procesos de montaxe e
desmontaxe dos
elementos de
refrixeración e
lubricación do motor,
seguindo, con orde e
limpeza, as pautas
estipuladas nos
manuais técnicos e
respectando as
indicacións estipuladas
en canto medidas de
seguridade e hixiene

•

Clasificar os residuos
xerados nos procesos
para a súa retirada
selectiva

•

Coñecer e identificar os
elementos e a
constitución real dos
sistemas de
refrixeración e
lubricación

•

Adquirir destreza na
realización procesos de
montaxe e desmontaxe
dos elementos
integrantes dos
sistemas de
refrixeración e engraxe

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Produtos auxiliares
(aceites do motor e
refrixerantes)

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.4 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.13 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.18 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

TO.19 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

TO.21 - Tarefas
realizadas na aula taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Mantemento e localización
de avarías nos sistemas de
refrixeración e engraxe

Explicación das causas
de avarías  e os
métodos e
procedementos para a
súa diagnose, así coma
os equipos e útiles
necesarios para a
localización das
mesmas

• Localizar e diagnosticar
as avarías máis
comúns nos sistemas
de refrixeración e
engraxe consultando a
documentación técnica
do fabricante,
verificando asimismo os
diferentes elementos
que integran os
mesmos

•

Realizar
individualmente ou en
equipo o mantemento
habitual dos sistemas
de refrixeración e
engraxe (verificación de
niveis, substitución de
fluídos, substitución de
filtros, purgado do
circuito..) observando
as pautas
medioambientais e de
seguridade e hixiene,
así como as indicación
da documentación
técnica

•

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación dos
sistemas, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

•

Coñecer e diagnosticar
posibles avarías e
verificar os diferentes
elementos que integran
os sistemas de
refrixeración e engraxe

•

Coñecer e realizar os
procedementos pra o
mantemento dos
sistemas de
refrixeración e engraxe,
realizando unha
eliminación axeitada
dos residuos

•

Maquetas de motores
ou motores sobre
vehículo con diferentes
sistemas de distribución

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Material funxible
auxiliar (lubricantes,
filtros, refrixerantes..)

•

Equipamento xeral do
taller de reparación de
motores e ferramenta
específica
(manómetros,
polímetros..)

•

PE.4 - Memoria de
traballo

•

PE.5 - Memoria de
traballo

•

TO.4 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.11 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.12 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.13 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.17 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.20 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

TO.21 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

29,0TOTAL
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- CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo  unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumpran

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos,

recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos

prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

Os alumnos/as que teñan suspensa a parte procedemental, poderán recuperala mediante unhas actividades prácticas propostas polo profesor.

A nota na parte actitudinal so podra ser recuperada a criterio do profesor.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ós alumnos que superen o 10% de faltas, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito a

Avaliación Continua (no momento en que ocorra). O alumno poderá asistir a clase, pero non será avaliado por trimestres.

Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a capacitación. Esta proba final, consistirá

en exames teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas. O alumno superará ó módulo si en cada unha

de estas probas obtén unha nota igual ou superior a 5.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado

na presente programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados

nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou

actividades, aumentando se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

Todos os cambios que sexan producidos na programación serán reflexados nos modelos de seguimento da

programación do plan de calidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A partires da segunda semana de clases, realizarase unha proba  con preguntas relacionadas cós contidos do

módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.
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Dos resultado da avaliación inicial obteranse os informes sobre as capacidades iniciais do alumnado e determinarán

as posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar.

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

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumnado, proporáselle que realicen

actividades de reforzo fora do horario lectivo, de maneira que teñan a posibilidade de acadar as capacidades terminais elementais tanto de

carácter práctico como teórico. Estas actividades permitiranlle afrontar posteriormente as probas de recuperación da materia.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos

seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, líquidos

refrixerantes, combustibles sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os

automóbiles funcionen de forma correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade

e hixiene no traballo, así como o cumprimento das normas de seguridade, especialmente cando se utilicen maquinas.

Educación para a convivencia: Motivando e facilitando o traballo en grupo, durante a realización das actividades do

módulo que o permitan.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares propostas este ano para 1º do Ciclo Medio de Electromecánica de vehículos son: Unha visita á

colección privada de vehículos en Vigo, durante o mes de decembro e outra visita didáctica a desguaces Traverme e á fabrica de vehículos Uro, no

mes de marzo. Tamén se contempla a posible realización dun Cursiño de formación de Primeiros Auxilios, impartido por persoal experto, no que

participaría o alumnado interesado

10.Outros apartados

10.1) Confinamento

No caso de confinamento as clases serán impartidas telematicamente usando a plataforma moodle.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0456 Sistemas de carga e arranque 02020/2021 0213

MP0456_23 Sistemas de arranque 02020/2021 050

MP0456_13 Electrotecnia aplicada 02020/2021 0113

MP0456_33 Sistemas de carga 02020/2021 050

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0456_23) RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos.

(MP0456_33) RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos.

(MP0456_13) 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.

(MP0456_33) RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_23) RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_13) RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do
circuíto.

(MP0456_33) RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.

(MP0456_23) RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas
especificacións técnicas.
(MP0456_33) 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.
(MP0456_23) 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.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución.

(MP0456_13) CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

(MP0456_23) CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque.

(MP0456_33) CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga.

(MP0456_23) CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de arranque.

(MP0456_13) CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de medida.

(MP0456_23) CA1.3 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de arranque.

(MP0456_13) CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e realizouse a súa representación.

(MP0456_33) CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo.

(MP0456_23) CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo.

(MP0456_33) CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos sistemas de carga.

(MP0456_13) CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada fabricante.

(MP0456_23) CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos sistemas de arranque.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en arquitecturas multiplexadas.

(MP0456_13) CA1.5 Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos semicondutores.

(MP0456_33) CA1.6 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de carga.

(MP0456_13) CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados.

(MP0456_23) CA1.6 Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo.

(MP0456_13) CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcionamento do circuíto.

(MP0456_13) CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente.

(MP0456_13) CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do electromagnetismo.

(MP0456_13) CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en vehículos.

(MP0456_13) CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electrónicos básicos.

(MP0456_13) CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital.

(MP0456_13) CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.

(MP0456_23) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_33) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_23) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_33) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_13) CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua.

(MP0456_33) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_23) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_23) CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

(MP0456_23) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_33) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_33) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.

(MP0456_33) CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos establecidos de traballo.

(MP0456_33) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_33) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_23) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.

(MP0456_33) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_23) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_33) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0456_33) RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos.

(MP0456_23) RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_33) RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_13) RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do
circuíto.

(MP0456_33) RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.

(MP0456_23) RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas
especificacións técnicas.
(MP0456_13) 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.
(MP0456_33) 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.
(MP0456_23) 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.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo.

(MP0456_33) CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos sistemas de carga.

(MP0456_33) CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo.

(MP0456_33) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_23) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_23) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_33) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_33) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_13) CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_23) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_13) CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello.

(MP0456_23) CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados.

(MP0456_33) CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados.

(MP0456_13) CA2.5 Determináronse e seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os materiais necesarios para a montaxe dos circuítos.

(MP0456_23) CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

(MP0456_33) CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

(MP0456_13) CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga.

(MP0456_23) CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

(MP0456_33) CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

(MP0456_33) CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos.

(MP0456_23) CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións.

(MP0456_13) CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes.

(MP0456_33) CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

(MP0456_13) CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados.

(MP0456_23) CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

(MP0456_23) CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0456_13) CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0456_23) CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_13) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_33) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_23) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_23) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.

(MP0456_33) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.

(MP0456_13) CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos establecidos de traballo.

(MP0456_23) CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír.

(MP0456_13) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_23) CA3.4 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos conxuntos e dos elementos estipulada no procedemento.

(MP0456_13) CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0456_33) CA3.4 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír.

(MP0456_13) CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0456_23) CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de parámetros.

(MP0456_33) CA3.5 Reparáronse elementos do sistema, de ser factible a súa reparación.

(MP0456_33) CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros de funcionamento.

(MP0456_23) CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida do sistema.

(MP0456_13) CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0456_23) CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios.

(MP0456_33) CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema.

(MP0456_23) CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_33) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.

(MP0456_33) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_23) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0456_33) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0456_23) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0456_33) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0456_23) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0456_33) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.
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As notas das duas probas sumarán entre as duas un mínimo de un cinco en base a 10, tendo que obter en cada proba un mínimo de cinco.

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar (inclue exercicios prácticos)

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar.

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

4.b) Segunda parte da proba

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0456 Sistemas de carga e arranque 82020/2021 255213

MP0456_13 Electrotecnia aplicada 82020/2021 135113

MP0456_23 Sistemas de arranque 82020/2021 6050

MP0456_33 Sistemas de carga 82020/2021 6050

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

1. As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade no sector de

construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, motocicletas e vehículos pesados:

Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, transporte de pasaxeiros e mercadorías.

Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes.

Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos.

Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos.

Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de mantemento de electromecánica (grupos electróxenos, cintas

transportadoras movidas con motor de explosión, etc.).

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Electronicista de vehículos.

Electricista electrónico/a de mantemento e reparación en automoción.

Mecánico/a de automóbiles.

Electricista de automóbiles.

Electromecánico/a de automóbiles.

Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

Instalador/ora de accesorios en vehículos.

Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

Electromecánico/a de motocicletas.

Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0456_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0456_23

Resultados de aprendizaxe

MP0456_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Conceptos, magnitudes, leis e
medicións eléctricas

Funcionamento de elementos e conxuntos eléctricos básicos
nos vehículo

50 12 X X

2 Circuitos eléctricos  básicos Montaxe de circuítos eléctricos básicos no automóvil 35 10 X X X

3 Electrónica analóxica  e dixital Funcionamento e diagnóstico de avarías dos compoñentes
electónicos e sensores do vehículo

30 7 X X

4 Baterías Funcionamento e mantemento do sistema de carga no
vehículo. Baterías

20 5 X X X

5 Sistemas de arranque -
Funcionamento

Funcionamento do sistema de arranque no vehículo 20 10 X

6 Sistemas de arranque -
Localización de avarías

Localización avarías do sistema de arranque no vehículo 30 15 X X X

7 Sistemas de arranque -
Mantemento

Mantemento do sistema de arranque no vehículo 10 8 X X

8 Sistemas de carga -
Funcionamento

Funcionamento do sistema de carga no vehículo 20 10 X

9 Sistemas de carga -
Localización de avarías

Localización de avarías do sistema de carga no vehículo 30 15 X X X

10 Sistemas de carga -
Mantemento

Mantemento do sistema de carga no vehículo 10 8 X X

Total: 255

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos, magnitudes, leis e medicións eléctricas 50

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Establecemento de conceptos básicos electricidade aplicados
no vehículo.

20,011.1 Coñecer os principios básicos da electricidade: estructura atómica e
carga eléctrica

1.2 Distinguir entre materiais illantes e conductores razoando porqe o  son.

1.3 Definir o que é a corrente elétrica, así como os seus efectos e aplicacións

1.4 Distinguir a corriente continua da alterna e as suas características.

1.5 Definir as distintas magnitudes eléctricas (carga, intensidade, diferencia
de potencial, resistencia, potencia, etc.) e as súas unidades asociadas. Así
como a equivalencia entre los múltiplos e submúltiplos

Realización de cálculos de magnitudes e transformación de
unidades

20,022.1 Aplicar as leis de Ohm e kirchhoff á resolucion dos circuitos sinxelos.

2.2 Distinguir os distintos acoplamentos das resistencias (en serie, en
paralelo e mixto) e calcular a súa equivalente.

2.3 Resolver os circuitos eléctricos de corrente continua de diferentes grados
de complexidade.

2.4 Facer estimacións aproximadas dos distintos parametros dun circuito
(corrientes, caidas de tension, resistencias, etc.)..

Aparatos de medida, mediciones e avarías eléctricas. 10,033.1 Coñecer as características, funcionamento, calibración e axuste dos
equipos e dispositivos de medida cións (ohmímetro, voltímetro, Medidores de
políticos, osciloscópio, etc.).

3.2 Interpretar documentación técnica en equipos e dispositivos de medida.

3.3 Montaxe de circuítos de placa board.

3.4 Realizar a medición de varios parámetros.

3.5 Analizar os datos obtidos nas medicións.

3.6 Aplicar as normas de seguridade persoal e uso de equipos..

50TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

S 10   CA1.1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as unidades asociadas. PE.1 - Nos cuestionarios sobre circuitos
debe indicarse axeitadamente as magnitude
eléctricas

•

S 10   CA1.1.2 Identificáronse as principais magnitudes elécticas no vehículo e as unidades mais
empregadas

LC.1 - Nos resultados das montaxes de
placas protoboard

•

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 20   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro LC.2 - Montaxe e comprobación de circuito
en placa protoboard

•

S 30 CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e
realizouse a súa representación.

PE.2 - Cuestionario sobre circuitos
eléctricos e a súa simboloxía.

•

S 10 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.1 - Respeta as medidas de seguridad e
de protección persoal e colectiva

•

S 10 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.2 - Respeta as medidas de seguridad e
de protección persoal e colectiva

•

N 10 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.3 - Realización das tarefas de taller con
seguridade.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Leis e regras da electricidade: magnitudes e unidades.

   Principais magnitudes eléctricas no vehículo e as unidades mais empregadas (CA 1.1.2)

   Magnitudes eléctricas e as unidades asociadas (CA 1.1.1)

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

   Características do polímetro

     Interpretación do ohmetro  (CA 1.2.1)

 Magnitudes e conceptos típicos dos aparellos de medida.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Establecemento de
conceptos básicos
electricidade aplicados no
vehículo. - Expoñer os
conceptos e magnitudes
máis importantes da
electricidade.
Imprescindibles para a
comprensión de que os
coñecementos estudados,
dende un punto de vista
teórico, teñen a súa
aplicación práctica. Realizar
prácticas de papel e lapis,
que serán o punto de
partida á hora de reparar
avarías no vehículo

Explicar os conceptos
fundamentais da
electricidade, así como
as leis que rexen o
funcionamento dos
circuítos eléctricos.

•

Explicar a diferencia
entre os materiais
illantes e conductores

•

Definir as distintas
magnitides eléctricas
(carga, intensidade,
diferencia de potencial,
resistencia,
potencia....), e as súas
unidades asociadas,
así como a
equivalencia entre as
súas unidades

•

Realizar exercicios que
axuden a comprensión
dos principios básicos
da electricidade

•

Realizar exercicios que
axuden a comprensión
da diferencia entre os
materiais illantes e
conductores

•

Realizar exercicios de
conversión de unidades
(múltiplos e
submúltiplos) das
magnitudes eléctricas

•

Circuito básico eléctrico
montado, verificado e
probado

•

Boletíns de exercicios
resoltos de cuestións
relacionadas e
exercicios de cálculo.

•

Boletins sobre os
conceptos e
magnitudes
fundamentais da
electricidade

•

Placa board con
circuitos eléctricos
sinxelos montados

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Recursos audiovisuais
da aula virtual

•

Apuntamentos•

Pequeno material
eléctrico (resistencias,
cable, placas, pilas....)

•

PE.1 - Nos cuestionarios
sobre circuitos debe
indicarse axeitadamente
as magnitude eléctricas

•

PE.2 - Cuestionario
sobre circuitos eléctricos
e a súa simboloxía.

•

20,0Realización de cálculos de
magnitudes e
transformación de unidades
- Predicir calquera efecto
que poidamos provocar
cunha corrente eléctrica,
para elo, é necesario
coñecer tres aspectos da
electricidade vitais: a
corrente, a tensión e a
resistencia que se
relacionan, coa lei de Ohm.
Razoar estes conceptos,
para seren entendidos de
forma integral nos circuítos,
e afrontar as avarías no
eléctricas no automóvil

Explicar as leis de Ohm
e de Kirchoff na
resolución de circuitos
eléctricos sinxelos

•

Explicar os diferentes
acoplamentos de
resistencias (en serie,
paralelo e mixto)

•

Resolver os circuitos
eléctricos  de corrente
continua de diferentes
graos de complexidade

•

Facer estimacións dos
distintos parámetros
eléctricos dun circuito
(correntes, caídas de
tensión, resistencias,
potencia...)

•

Documentos con
circuitos eléctricos de
corrente continua con
acoplamento de
resistencias resoltos

•

Documentos con
cálculos correntes, ddp,
resistencias e potencias
calculadas nos circuitos
eléctricos propostos

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Apuntamentos do
profesor

•

LC.1 - Nos resultados
das montaxes de placas
protoboard

•

10,0Aparatos de medida,
mediciones e avarías
eléctricas. - Sentar as
bases do funcionamento e
o manexo dos aparatos de
medida eléctrica. Aprender
a manexar os aparatos de
medida máis comúns cómo
so o polímetro e o
osciloscopio

Explicar as
cracterísticas, o
funcionamento,
calibración e axustes
do polímetro

•

Explicar as
características, o
funcionamento,
calibración e axustes
do polímetro

•

Montar circuitos
sinxelos sobre unha
placa board,

•

Realizar medicións con
polímetro de
resistencias, voltaxes e
intensidades sobre
circuitos sinxelos e
comparalos cos datos
teóricos previamente
calculados

•

Verificar e probar os
circuitos montados.

•

Documento onde se
indiquen as medicións
realizadas a través de
polímetro e que
deberon ser realizadas
aplicando normas de
seguridade persoal e
de uso dos equipos

•

Circuito básico eléctrico
montado, verificado e
probado

•

Apuntamentos do
porfesor na aula

•

Presentacións•

Placas board,
resistencias,
conductores, baterías...

•

Polímetros con
Óhmetro, Voltímetro e
Amperímetro

•

Aula virtual - Apuntes•

LC.2 - Montaxe e
comprobación de circuito
en placa protoboard

•

TO.1 - Respeta as
medidas de seguridad e
de protección persoal e
colectiva

•

TO.2 - Respeta as
medidas de seguridad e
de protección persoal e
colectiva

•

TO.3 - Realización das
tarefas de taller con
seguridade.

•

50,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuitos eléctricos  básicos 35

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

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. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Esquemas eléctricos 15,011.1 Identificar e representar os símbolos dos diversos compoñentes
eléctricos.

1.2 Interpretación dos diferentes tipos de esquemas de circuítos eléctricos
básicos.

Compoñentes electricos básicos 20,022.1 Coñecer os distintos compoñentes eléctricos básicos, a súa función e
características

2.2 Montar circuítos eléctricos básicos de varios graos de complexidade.

2.3 Simular, diagnosticar e resolver avarías en circuítos eléctricos básicos de
diferentes graos de complexidade.

2.4 Saber como inflúen as avarías, dos distintos compoñentes sobre o resto
do circuito e diagnosticalas

35TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 2   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro TO.1 - Na realización das prácticas, na
correcto axuste do polímetro

•

S 15 CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada
fabricante.

PE.1 - Exámen•

S 15 CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. PE.2 - Exámen•

S 30 CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. PE.3 - Exámen•

S 2 CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida. TO.2 - Na realización das prácticas, na
correcto axuste do polímetro

•

S 20 CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello. LC.1 - Sobre os circuitos montados na placa
board

•

S 3 CA2.5 Determináronse e seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os materiais
necesarios para a montaxe dos circuítos.

LC.2 - Sobre os circuitos montados na placa
board

•

S 2 CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. LC.3 - Sobre os circuitos montados na placa
board

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Sobre a realización das prácticas•

S 1 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.4 - Sobre a realización das prácticas•

N 1 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.5 - Sobre a realización das prácticas•

S 5 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.6 - Sobre a realización das prácticas•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

 Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes.

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

   Características do polímetro

     Interpretación do voltítmetro (CA 1.2.1)

     Interpretación do amperímetro (CA 1.2.1)

 Interpretación e representación de esquemas.

 Resolución de circuítos en corrente continua.

 Características dos circuítos.

 Técnicas de montaxe.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Esquemas eléctricos - O
estudio e a comprensión de
calqueira circuito require a
realización e interpretación
do seu esquema, a partir do
cal se pode iniciar a
montaxe ou estudiar novas
solucións

Explicar a simboloxía
dos distintos
compoñentes eléctricos
e as particularidades
dos diferentes
esquemas eléctricos
para cada fabricante

• Interpretar esquemas
eléctricos sinxelos e de
diferentes fabricantes.

•

Obter información de
esquemas eléctricos de
automóviles de
diferentes aplicacións
informáticas

•

Relacionar os
esquemas eléctricos
cos circuitos reales
representados

•

Os compoñentes e
instalacións do
automovil quedaron
identificados a traveso
dos seus
correspondentes
esquemas eléctricos

•

Os esquemas eléctricos
sinxelos e de diferentes
fabricantes quedaron
interpretados e
comprendidos

•

Tolerance Data•

AutoData•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Apuntes•

Vivd-WorkShop•

Esquemas Ford, PSA,
VAG, Renault...

•

PE.1 - Exámen•

PE.2 - Exámen•

TO.1 - Na realización
das prácticas, na
correcto axuste do
polímetro

•

TO.3 - Sobre a
realización das prácticas

•

20,0Compoñentes electricos
básicos - Circuitos e
compoñentes eléctricos,
clasificaranse os
compoñentes eléctricos,
segúndo a súa forma, as
súas características e
dependendo da súa
función, en grupos
funcionais. Veremos as
aplicacións que teñen e
cómo se conectan entre sí
nun circuito. Iniciarémnos
con esquemas sinxelos,
que montaremos e
simularemos avarías para a
súa posterior reparación.
Ademais veranse os
distintos tipos de avarías co
fin de levar a cabo un
axeitado diagnóstico.

Explicar os diferentes
compoñentes eléctricos
básicos, a súa función
e as súas
características

•

Explicar o método de
diagnos e reparación
das avarías
características dos
circuítos eléctricos
básicos.

•

Montar circuitos
eléctricos básicos indo
do máis sinxelo ó máis
complexo

•

Resolver os circuitos
propostos nos boletíns.

•

Diagnosticar e resolver
avarías en circuitos
eléctricos básicos, indo
do máis sinxelo ó máis
complexo

•

Montaxes de circuitos
eléctricos básicos
aplicando normas de
seguridade persoais e
de uso dos equipos

•

Boletíns da actividade
resoltos sobre as
avarías características
dos circuitos eléctricos

•

Memoria de prácticas
indicando a solución
das avarías
características dos
circuitos eléctricos a
través do polímetro

•

Aula virtual - Boletíns•

Terminales, Lámpadas,
Relés, Fusibles,
Conductores,
Interruptores,
Conmutadores, Fontes
de alimentación.....

•

Polímetro•

Tesoiras, Alicates de
engatillar, Soldadores
eléctricos, Estaño,
Decapante,
Termoretráctil

•

Aula virtual - apuntes•

LC.1 - Sobre os circuitos
montados na placa board

•

LC.2 - Sobre os circuitos
montados na placa board

•

LC.3 - Sobre os circuitos
montados na placa board

•

PE.3 - Exámen•

TO.2 - Na realización
das prácticas, na
correcto axuste do
polímetro

•

TO.3 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.4 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.5 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.6 - Sobre a
realización das prácticas

•

35,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Electrónica analóxica  e dixital 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O electromagnetismo. Fenómenos e aplicacións 15,011.2 Identificar e representar simbólicamente compoñentes electromagnéticos
diferentes.

1.3 Identificar os tipos, funcionamento, características e aplicacións de
compoñentes electromagnéticos di-ferentes.

1.4 Comprender o proceso de xeración de enerxía electromagnética: deter-
minar o significado da forza electromotriz nunha espira

1.5 Describir o fenómeno da transformación, transformadores ideais.

1.6 Comprender os mecanismos de rectificación actual: colector-escobillas

1.7 Comprender a constitución e o funcionamento de xeradores e motores
eléctricos.

1.8 Comprender a constitución e o funcionamento de sensores.

1.1 Comprender os principios do electromagnetismo.

Electronica analóxica. Compoñentes, funcionamento,
características, aplicacioóns e avarías.

10,022.1 Identificar e representar os símbolos das funcións lóxica dixital básica (E,
OU, etc.)

2.2 Analizar as funcións das portas lóxicas diferentes usando táboas de
verdade.

2.3 Montar básicos circuítos dixitais de complexidade crecente, feito con
portas lóxicas.

2.4 Medir e analizar datos de distintas parámetros

2.5 Simular, diagnosticar e resolver erros en circuítos básicos graos
electrónicos de complexidade.

Electronica dixital, aplicacioóns na automoción. 5,033.1 Identificar e representar os símbolos das funcións lóxica dixital básica (E,
OU, etc.)

3.2 Analizar as funcións das portas lóxicas diferentes usando táboas de
verdade.

3.3 Montar básicos circuítos dixitais de complexidade crecente, feito con
portas lóxicas.

3.4 Medir e analizar datos de distintas parámetros

3.5 Simular, diagnosticar e resolver erros en circuítos básicos graos
electrónicos de complexidade.

30TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 2   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro TO.1 - Na realización das prácticas, no
correcto axuste do polímetro

•

S 2   CA1.2.2 Interpretouse a documentación do osciloscopio TO.2 - Na realización das prácticas, no
correcto axuste do osciloscopio

•

N 2   CA1.2.3 Interpretouse a documentación do equipo de diagnose TO.3 - Na realización das prácticas no
correcto uso do equipo de diagnose

•

N 2   CA1.2.4 Interpretouse a documentación dos equipos específicos do módulo TO.4 - Na realización das prácticas no uso
de equipos específicos.

•

S 7 CA1.5 Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos
semicondutores.

LC.1 - Practica sobre a identificación de
conxuntos electrónicos básicos nos
vehículos

•

S 20 CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados. PE.1 - Exame sobre compoñentes
electrónicos básicos

•

N 5 CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co
funcionamento do circuíto.

TO.5 - Nas prácticas, entende o
funcinamento dos circuitos electrónicos
básicos.

•

S 20 CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente. PE.2 - Exáme sobre a transformación e
rectificación da corrente

•

S 20 CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do
electromagnetismo.

PE.3 - Exame sobre a xeración do
movemento por efecto do
electromagnetismo.

•

S 10  CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en
vehículos.

PE.4 - Exame sobre as características dos
sensores e actuadores mais comúns

•

S 8  CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electrónicos
básicos.

LC.2 - Practica sobre a identificación de
conxuntos electrónicos básicos nos
vehículos

•

S 1  CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital. PE.5 - Exámen sobre os principios básicos
de electrónica dixital

•

N 1 CA3.7 Identificuouse o risco derivado dos traballos en vehículos eléctricos e  híbridos TO.6 - Nas prácticas. na identificación dos
riscos derivados dos traballos realizados
sobre vehículos híbridos.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Xeración de corrente. Análise da onda senoidal.

  Rectificación de corrente.

  Función dos compoñentes eléctricos e electrónicos: semicondutores.

  Principios de funcionamento e comprobación de sensores e actuadores.

  Identificación das funcións lóxicas básicas dixitais. Asociación de portas lóxicas. táboas de verdade.

  Sistemas de numeración: conversión entre sistemas.

 Características e constitución dos elementos e dos conxuntos eléctricos e electrónicos básicos.

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

   Características do polímetro

     Interpretación do ohmetro  (CA 1.2.1)

     Interpretación do voltítmetro (CA 1.2.1)

     Interpretación do amperímetro (CA 1.2.1)

 Cargadores: características e funcionamento.

 Fundamentos de electromagnetismo e indución. Análise dos parámetros dun circuíto magnético. Repercusións da indutancia dunha bobina.

 Riscos nos traballos sobre vehículos eléctricos e híbridos (CA 3.7)

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0O electromagnetismo.
Fenómenos e aplicacións -
Co descubrimiento do
electromagnetismo a
electricidade pasa a
aplicarse a un nivel práctico
e industrial. É o punto de
partida para os motores,
dinamos, alternadoress
eléctricos, sensores. É tan
íntima a relación entre
magnetismo e electricidade
que non se concibe o
estudo dun sen o outro

Explicar os principios
do Electromagnetismo

•

Describir o fenómeno
da transformación e
rectificacion da corrente

•

Describir a constitución
e funcionamento dos
sensores
electromagnéticos e
coñecer os seus tipos

•

Realizar exercicios
teórico-prácticos para
entender o proceso
electromagnético de
xeración de corrente

•

Realizar exercicios
teórico-prácticos para
entender os fenómenos
de transformación e
rectificación da corrente

•

Comprobar a través de
equipos de medida
como o osciloscopio e o
polímetro o correcto
funcionamento dun
sensor
electromagnético

•

Memorias de prácticas
e boletíns resoltos onde
se mostren como
comprendidos os
principios do
electromagnetismo

•

Memorias de prácticas
e boletíns resoltos onde
se mostren como
comprendidos os
principios da
transformación e
rectificación de corrente

•

Memorias de prácticas
e boletíns resoltos onde
se mostren as
comprobacións a través
de osciloscopio ou
polímetro de sensores
electromagnéticos

•

Aula virtual - Apuntes•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Boletíns•

Sensores variados•

Osciloscopio conectado
a Pc, polímetro, equipo
de diagnose

•

PE.2 - Exáme sobre a
transformación e
rectificación da corrente

•

PE.3 - Exame sobre a
xeración do movemento
por efecto do
electromagnetismo.

•

PE.4 - Exame sobre as
características dos
sensores e actuadores
mais comúns

•

TO.5 - Nas prácticas,
entende o funcinamento
dos circuitos electrónicos
básicos.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Electronica analóxica.
Compoñentes,
funcionamento,
características, aplicacioóns
e avarías. - Dentro do
amplo campo da electrónica
debemos disferenciar a
electrónica analóxica da
dixital. Na analóxica
calquera valor de tensión
varía de forma continua
dentro duns límites; e na
dixital varía por saltos, cun
número finito de valores.
Con esta actividade
preténdese estudar a
electrónica analóxica

Explicar os distintos
compoñentes
electrónicos básicos, o
seu funcionamento,
características e
aplicación

• Identificar e representar
todos os símbolos dos
distintos compoñentes
electrónicos básicos

•

Interpretar os distintos
tipos de esquemas de
circuitos electrónicos

•

Montar circuitos
electrónicos básicos de
diferentes
complexidades

•

Diagnosticar e resolver
avarías básicas dos
circuitos electrónicos

•

Quedou comprendido
funcionamento dos
distintos compoñentes
electrónicos básicos

•

Quedaron identificados
os símbolos dos
distintos compoñentes
electrónicos básicos

•

Montáronse circuitos
electrónicos básicos de
diferentes
complexidades

•

Diagnosticouse e
resolvérosne avarías
básicas en circuitos
electrónicos

•

Presentacións en
Power Point

•

Libro de texto•

Apuntamentos do
profesor

•

Baterías, Diodos,
Transistores,
Condensadores,
Bobinas...

•

Plímetro, Osciloscopio•

LC.1 - Practica sobre a
identificación de
conxuntos electrónicos
básicos nos vehículos

•

LC.2 - Practica sobre a
identificación de
conxuntos electrónicos
básicos nos vehículos

•

PE.1 - Exame sobre
compoñentes
electrónicos básicos

•

TO.1 - Na realización
das prácticas, no
correcto axuste do
polímetro

•

TO.2 - Na realización
das prácticas, no
correcto axuste do
osciloscopio

•

TO.6 - Nas prácticas. na
identificación dos riscos
derivados dos traballos
realizados sobre
vehículos híbridos.

•

5,0Electronica dixital,
aplicacioóns na
automoción. - Hoxe en día
é impensable o automóvil
sen as unidades control
electrónico con sensores e
atuadores correspondentes.
En vehículos de nova
xeración, pódese chegar a
40 centraliñas, conectadas
a unha rede para comuni-
carse. Ademais, estas
redes permiten a
dispoñibilidade da
información de cada un dos
sensores para varias
funcións diferentes.

Explicar os conceptos
básicos da electrónica
dixital

• Analizar as funcións
das sdiferentes portas
lóxicas mediante a
utilización de táboas de
verdade

• Quedaron sentados os
princiios da Álxebra de
Boole

• Apuntamentos do
profesor

•

Libro de texto•

Presentacións en
Power Point

•

PE.5 - Exámen sobre os
principios básicos de
electrónica dixital

•

TO.3 - Na realización
das prácticas no correcto
uso do equipo de
diagnose

•

TO.4 - Na realización
das prácticas no uso de
equipos específicos.

•

30,0TOTAL

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Baterías 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Acumuladores para automocion. Baterias 20,011.2 Comprendendo o proceso electroquímico da xeración do corrente.

1.3 Realizar baterías de fiación en paralelo serie, e mesturada. E ver como
iso afecta as características resultante.

1.4 Comprobe o estado de carga da batería. E para saber carga e descarga
da mesma.

1.5 Distinguir entre diferentes tipos de baterías usadas en automóviles

1.1 O coñecemento das características e constitución dunha batería

1.6 Aplicar normas de seguridade persoal e de uso; así como de
mantememento das baterías

20TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 2   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro TO.1 - Na realización das prácticas, na
correcto axuste do polímetro

•

S 2   CA1.2.4 Interpretouse a documentación dos equipos específicos do módulo TO.2 - Na realización das prácticas, no
correcto axuste dos equipos específicos

•

S 20 CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga. LC.1 - Práctica de montaxe de
acumuladores

•

S 30 CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes. PE.1 - Exame sobre montaxe de circuitos
con acumuladores

•

S 10 CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. LC.2 - Práctica de montaxe de
acumuladores

•

S 8 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Práctica de montaxe de
acumuladores

•

S 8 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Práctica de montaxe de
acumuladores e manipulación

•

S 5 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Práctica de mantemento de
acumuladores

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.6 - Sobre a realización das prácticas•

S 5 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.7 - Sobre a realización das prácticas•

N 1 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.8 - Sobre a realización das prácticas•

S 3 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.9 - Sobre a realización das prácticas•

S 2 CA3.7 Identificuouse o risco derivado dos traballos en vehículos eléctricos e  híbridos TO.10 - Práctica de montaxe de
acumuladores e manipulación

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

   Características do polímetro

     Interpretación do voltítmetro (CA 1.2.1)

     Interpretación do amperímetro (CA 1.2.1)

 Acumuladores: tipos e variedade de pares electroquímicos.

 Asociación de acumuladores eléctricos.

 Técnicas de montaxe.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 Riscos nos traballos sobre vehículos eléctricos e híbridos (CA 3.7)

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Acumuladores para
automocion. Baterias - O
estudo das baterías é
fundamental para poder
entender o funcionamento
en conxunto dos sistemas
de carga e arranque dos
vehículos. Coñecer o seu
funcionamento,
mantemento e diagnose
forma parte das tarefas
cotiás nun taller de
electromecánica. Débese
prestar especial atención
aos sistemas de vehículos
electricos e híbridos debido
aos riscos que poden
presentar.

Explicar as
características e
constitución das
baterías de
automoción, así como
os diferentes tipos de
baterías

•

Explicar os procesos
electroquímicos da
xeración de corrente

•

Explicar o conexionado
baterías (serie, paralelo
ou mixto).

•

Realizar cálculos de
conexionado de
baterías (serie, paralelo
ou mixto)

•

Comprobar o estado de
carga dunha batería a
través de: polímetro,
comprobador de
baterías, densímetro e
refractómetro

•

Realizar procesos de
mantemento de
baterías: carga, limpeza
de bornas....

•

Describir asnormas de
seguridade nos
procesos de
mantemento das
baterías, especialmente
nos vehículos eléctricos
e híbridos

•

Memoria de prácticas
sobre os procesos de
mantemento de
baterías, limpeza e
carga

•

Memoria de prácticas
onde se comprobou o
estado de carga de
baterías por diferentes
métodos

•

Boletíns resoltos sobre
os cálculos das
carecterías das
diferentes conexión de
baterías

•

Memoria de prácticas
sobre normas de
seguridade en tódolos
procesos de diagnose e
mantemento das
baterías

•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Boletíns•

Baterías de diferentes
tipos e capacidades

•

Comprobador de
baterías, polímetro,
densímetro,
refractómetro, limpiador
de bornas, agua
destilada.

•

Aula virtual - Apuntes•

Cargadores de baterías•

Vehículos do taller -
vehículo híbrido

•

LC.1 - Práctica de
montaxe de
acumuladores

•

LC.2 - Práctica de
montaxe de
acumuladores

•

PE.1 - Exame sobre
montaxe de circuitos con
acumuladores

•

TO.1 - Na realización
das prácticas, na
correcto axuste do
polímetro

•

TO.2 - Na realización
das prácticas, no
correcto axuste dos
equipos específicos

•

TO.3 - Práctica de
montaxe de
acumuladores

•

TO.4 - Práctica de
montaxe de
acumuladores e
manipulación

•

TO.5 - Práctica de
mantemento de
acumuladores

•

TO.6 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.7 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.8 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.9 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.10 - Práctica de
montaxe de
acumuladores e
manipulación

•

20,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas de arranque - Funcionamento 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Circuíto de arranque do motor 20,011.1 Coñecer os tipos, características, constitución efuncionamento do circuíto
de arranque

1.2 Identificar e seleccionar os elementos que constitúen o circuíto de
arranque do vehículo

1.3 Seleccionar e interpretar a documentación técnica.

1.4 Realizar o esquema do circuíto.

20TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque. PE.1 - Exame sobre as características e
constitución do circuito de arranque

•

N 5 CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de
arranque.

PE.2 - Exame sobre os circuitos eléctricos e
electrónicos do sistema de arranque

•

S 40 CA1.3 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de
arranque.

PE.3 - Exame sobre o funcionamento dos
elementos dos circuitos de arranque

•

S 15 CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo. LC.1 - Práctica, sobre os elementos do
circuito de arranque no vehículo

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de arranque: compoñentes; constitución e características mecánicas e eléctricas; parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios. Tipos de arranque e variantes evolutivas.
Sistema de arranque como parte do inmobilizador.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Circuíto de arranque do
motor - Para poñer en
marcha un motor
alternativo, é necesario
dispoñer dalgún medio que
lle permita o movemento
inicial ata o inicio do ciclo
de traballo

Explicar os tipos,
característisticas,
constitución e
funcionamento dos
circuitos de arranque

•

Explicar o circuito do
motor de arranque,
funcionamento, proceso
de montaxe e
desmontaxe e
comprobación dos
elementos que o
forman: inducido,
inductor, relé,
escobillas....

•

Identificar os elementos
que constituen o
circuito de arranque no
vehículo

•

Montar e desmontar os
compoñentes que
forman o circuito de
arranque

•

Interpretar os
esquemas eléctricos de
arranque

•

Medir os parámetros
eléctricos do circuito
eléctrico de arranque,
montado e desmontado

•

Memoria de prácticas
sobre as
características, a
constitución e o
funcionamento de
arranque

•

Memoria de prácticas
sobre a montaxe e
desmontaxe dos
compoñentes que
conforman o circuito de
arranque

•

Boletín resolto sobre a
interpretación da
documentación técnica
asociada ós circuitos de
arranque

•

Memoria de prácticas
sobre a diagnose das
avarías do circuito de
arranque a través da
comprobación dos seus
parámetros eléctricos

•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Motores arranques de
imáns permanentes e
de masas polares

•

Polímetro, pinza
amperimétrica e
osciloscopio

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Práctica, sobre os
elementos do circuito de
arranque no vehículo

•

PE.1 - Exame sobre as
características e
constitución do circuito
de arranque

•

PE.2 - Exame sobre os
circuitos eléctricos e
electrónicos do sistema
de arranque

•

PE.3 - Exame sobre o
funcionamento dos
elementos dos circuitos
de arranque

•

20,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de arranque - Localización de avarías 30

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Localización de avarías no sistema de arranque 30,011.1 Diagnosticar o elemento defectuoso, sobre o circuito montado

1.2 Montar e desmontar os compoñentes que forma o circuito de arranque

1.3 Analizar o circuito electrico, electromagnético e mecánico do motor de
arranque, funcionamento, proceso de montaxe, comprobación e regraxe dos
elementos que o compoñen

1.4 Seleccionar e interpretar a documentación técnica

1.5 Aplicar as normas de seguridade e uso específicas

30TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos
sistemas de arranque.

PE.1 - Exame sobre os parámetros a
controlar e ensaios sobre os sistemas de
arranque

•

S 4 CA1.6 Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo. LC.1 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. LC.2 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. LC.3 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de
conexión adecuado.

LC.4 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. LC.5 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. LC.6 - Práctica de localización de avarías•

N 4 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.7 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións. LC.8 - Práctica de localización de avarías•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.8 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.1 - Sobre as prácticas realizadas•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Sobre as prácticas realizadas•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.3 - Sobre as prácticas realizadas•

N 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Sobre as prácticas realizadas•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.5 - Sobre as prácticas realizadas•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Sobre as prácticas realizadas•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Sobre as prácticas realizadas•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Sobre as prácticas realizadas•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Normas de prevención, seguridade e uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Localización de avarías no
sistema de arranque - Unha
das tarefas mais
importantes dentro desta
área será a localización e
reparación de avarías do
sistema de arranque

Identificar os
parámetros para
controlar e os ensaios
que cumpra realizar
nos sistemas de
arranque.

•

Mostrar os pasos a
seguir no proceso de
localización de avarías
nos sistemas de
arranque

•

Realizar boletíns
relacionados cos
parámetros a controlar
e ensaios básicos nos
sistemas de arranque

•

Localizar avarías nos
sistemas de arranque
dos compoñentes do
taller e nos vehículos
do taller. Montar e
desmontar sistemas se
é preciso

•

Boletíns resoltos sobre
os parámetros e
ensaios.

•

Memoria de prácticas
sobre os traballos de
localización de avarías
do sistema de arranque

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Fichas técnicas de
compoñentes e
vehículos

•

Compoñentes do
sistema de arranque de
vehículos (motores de
arranque, interruptores,
relés...)

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.2 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.3 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.4 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.5 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.6 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.7 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.8 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.9 - Práctica de
localización de avarías

•

PE.1 - Exame sobre os
parámetros a controlar e
ensaios sobre os
sistemas de arranque

•

TO.1 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.2 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.3 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.4 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.5 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.6 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.7 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.8 - Sobre as
prácticas realizadas

•

30,0TOTAL

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Sistemas de arranque - Mantemento 10

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas especificacións técnicas. SI

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. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Mantemento do sistema de arranque 10,011.1 Seleccionar e interpretar a docuentación técnica

1.2 Realizar o esquema do circuito

1.3 Medir os parámetros eléctricos de funcionamento no vehículo.

1.4 Aplicar as normas de seguridade e uso específicas

10TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

PE.1 - Exame sobre os mantementos mais
usuais do sistema de arranque

•

S 5 CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en
servizo.

LC.1 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 10 CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou
substituír.

LC.2 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 10 CA3.4 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos conxuntos e
dos elementos estipulada no procedemento.

LC.3 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 10 CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de
parámetros.

LC.4 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 5 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
do sistema.

LC.5 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

N 3 CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios. LC.6 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Prácticas realizadas•

S 4 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.2 - Prácticas realizadas•

N 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.3 - Prácticas realizadas•

S 4 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.4 - Prácticas realizadas•

S 6 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.5 - Prácticas realizadas•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.6 - Prácticas realizadas•

S 4 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.7 - Prácticas realizadas•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento e programación dos compoñentes electrónicos do sistema.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de arranque.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Mantemento do sistema de
arranque - O correcto
mantemento do sistema de
arranque é unha das
tarefas mais habituais nos
talleres

LC.1 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.2 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.3 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.4 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.5 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.6 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

PE.1 - Exame sobre os
mantementos mais
usuais do sistema de
arranque

•

TO.1 - Prácticas
realizadas

•

TO.2 - Prácticas
realizadas

•

TO.3 - Prácticas
realizadas

•

TO.4 - Prácticas
realizadas

•

TO.5 - Prácticas
realizadas

•

TO.6 - Prácticas
realizadas

•

TO.7 - Prácticas
realizadas

•

10,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Sistemas de carga - Funcionamento 20

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Circuito de carga do vehículo 20,011.2 Identificar e seleccionar os elementos que constitúen o circuíto de carga
do vehículo

1.3 Diagnosticar o elemento defectuoso sobre o circuíto montado

1.4 Montar e desmontar os compoñentes que forman o circuíto de carga

1.5 Analizar o circuíto eléctrico e electromagnético do alternador,
funcionamento, proceso de montaxe e desmontaxe; así como comprobación
e regraxe dos elementos que o compoñen (inducido, indutor, placa de
díodos, regulador, vasoiras, etc.).

1.1 Coñecer os tipos, características, constitución e funcionamento do
circuíto de carga

1.6 Seleccionar e interpretar a documentación técnica

1.7 Realizar o esquema do circuíto

1.8 Medir os parámetros eléctricos de funcionamento no circuíto montado

1.9 Aplicar as normas de seguridade e de uso específicas

20TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución. PE.1 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

S 20 CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga. PE.2 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

S 20 CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo. LC.1 - Traballo práctico de identificación de
compoñentes

•

S 20 CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos
sistemas de carga.

PE.3 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

S 10 CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en
arquitecturas multiplexadas.

PE.4 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

N 10 CA1.6 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de
carga.

LC.2 - Traballo práctico de identificación de
compoñentes

•

100TOTAL
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4.8.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de carga: compoñentes, constitución, características mecánicas e eléctricas, parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios.

 Tipos de alternadores e variantes evolutivas.

 Comparativa estrela-triángulo.

 Xestión intelixente da carga eléctrica.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Circuito de carga do
vehículo - O circuíto de
carga ten a misión de
proporcionar a enerxía
eléctrica suficiente para
abastecer a todos os
demais circuítos,
funcinando como unha
auténtica central eléctrica
no vehículo. Este circuíto
aproveita parte da enerxía
mecánica do motor
alternativo, transformándoa
en electricidade para
alimentar os aparatos
eléctricos e cargar a
batería. O alternador xera
corrente alterna. E, posto
que tanto a batería como os
receptores dun vehículo
traballan con corrente
continua, necesita dunha
ponte rectificadora ou placa
de díodos. Debido ás
condicións de traballo, esta
necesita manter constante
a tensión de saída a
calquera velocidade e con
calquera consumo; para o
cal se recorre ao regulador
de tensión. O aumento
constante do consumo
eléctrico dos vehículos fixo
que os alternadores
pasasen de monofásicos a
trifásicos e algúns
refrixerados por auga, co
que alcanzaron ata os
3.500 W de potencia.

Explicar os tipos,
características,
constitución e
funcionamento do
circuito de carga

• Indentificar e
seleccionar os
elementos que
constituen o circuito de
carga do vehículo

•

Realizar os boletíns
sobre os fundamentos
dos sistemas de carga
e os seus
compoñentes.

•

Boletíns da actividade
resoltos sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga.

•

Memoria de prácticas
onde se Indentificaron e
seleccionaron os
elementos que
constituen o circuito de
carga do vehículo

•

Memoria de prácticas
onde  quedaron
comprendidos os tipos,
características,
constitución e
funcionamento do
circuito de carga

•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Apuntes•

Polímetro, Pinza
amperimétrica,
Osciloscopio, Fonte de
alimentación

•

Distintos tipos de
alternadores; Pontes
rectificadoras de diodos
de diferenetes
fabricantes,
reguladores de
diferentes
tecnoloxías....

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Traballo práctico
de identificación de
compoñentes

•

LC.2 - Traballo práctico
de identificación de
compoñentes

•

PE.1 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

PE.2 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

PE.3 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

PE.4 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

20,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Sistemas de carga - Localización de avarías 30

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

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. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Localización de avarías no sistema de carga 30,011.1 Diagnosticar o elemento defectuoso, sobre o circuito montado

1.2 Montar e desmontar os compoñentes que forma o circuito de carga

1.3 Analizar o circuito electrico, electromagnético e mecánico doalternado,
funcionamento, proceso de montaxe, comprobación e regraxe dos elementos
que o compoñen

1.4 Seleccionar e interpretar a documentación técnica

1.5 Medir os parámetros eléctricos de funcionamento no circuíto montado

1.6 Aplicar as normas de seguridade e de uso específicas

30TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo. LC.1 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

N 5 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. LC.2 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. LC.3 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de
conexión adecuado.

LC.4 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. LC.5 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. LC.6 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

N 5 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.7 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos. LC.8 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.8 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.1 - Práctica de localización de avaríass•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Práctica de localización de avarías•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.3 - Práctica de localización de avarías•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Práctica de localización de avarías•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.5 - Práctica de localización de avarías•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Práctica de localización de avarías•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Práctica de localización de avarías•

N 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Práctica de localización de avarías•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Localización de avarías no
sistema de carga - A
localización das averías
deste sistema son moi
frecuentes no taller, polo
que é moi importante que
se realice esta tarefa
correctamente e no tempo
axeitado

Explicar  os métodos de
diagnose, disfuncións
típicas e a
documentación técnica
relacionada co sistema
de carga do vehículo.

•

Explicar os parámetros
de funcionamento
correcto dos
compoñentes do
sistema de carga

•

Analizar os sistemas de
carga e diagnosticar
disfuncións en base a
documentación técnica
relacionada

•

Realizar a desmontaxe,
comprobación e
montaxe dos
compoñentes dun
sistema de carga.

•

Comprobar inducido,
indutor, ponte
rectificadora, regulador
de tensión e escobillas

•

Diagnosticar elementos
defectuosos sobre o
vehículo.

•

Memoria de prácticas
onde se indican os
elementos que foron
desmontados e
montados e que
conforma o circutio de
carga

•

Memoria de prácticas
onde se indica a
secuencia de diagnose
dos elementos
defectuosos sobre o
circuito montado

•

Memoria de prácticas
onde se indica a
comprobación de
inducidos, indutores,
pontes rectificadoras,
reguladores de tensión
e escobillas

•

Aula virtual - Apuntes•

Apuntamentos do
porfesor na aula

•

Compoñentes do
sistema de carga dos
vehículos

•

Ferramenta específica
do taller

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.2 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.3 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.4 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.5 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.6 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.7 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.8 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.9 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

TO.1 - Práctica de
localización de avaríass

•

TO.2 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.3 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.4 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.5 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.6 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.7 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.8 - Práctica de
localización de avarías

•

30,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Sistemas de carga - Mantemento 10

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. SI

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. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Mantemento do sistema de carga 10,011.1 Seleccionar e interpretar a docuentación técnica

1.2 Medir os parámetros electricos de funcionamento no circuito montado

1.3 Realizar o esquema do circutio

1.4 Aplicar as normas de seguridade e uso específicas

10TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.1 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta
en servizo.

LC.2 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos
establecidos de traballo.

LC.3 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.4 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou
substituír.

LC.4 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.5 Reparáronse elementos do sistema, de ser factible a súa reparación. LC.5 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros
de funcionamento.

LC.6 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
polo sistema.

LC.7 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 6 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.2 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

N 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.3 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

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

TO.4 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

S 6 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.5 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.6 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

S 5 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.7 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de carga.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Mantemento do sistema de
carga - A revisión e
mantemento do sistema de
carga é fundamental para o
correcto funcionamento do
vehículo

Explicar onde se pode
obter a documentación
técnica e explicar a súa
interpretación.

•

Explicar as tarefas de
mantemento habituais
dos sistemas de carga.

•

Seleccionar a
documentación técnica
necesaria - interpretar
esquemas de diferentes
fabricantes.

•

Medir os parámetros de
carga

•

Reparación ou
substitución dos
compoñentes
defectuosos

•

Memoria de prácticas
onde se indican o
proceso de
mantemento do sistema
de carga.

• Apuntamentos do
porfesor na aula

•

Equipos do taller•

Vehículos do taller•

Aula virtual - Apuntes•

Esquemas de
diferentes fabricantes

•

LC.1 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.2 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.3 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.4 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.5 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.6 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.7 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

TO.1 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.2 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.3 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.4 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.5 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.6 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.7 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

10,0TOTAL
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1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O caderno de aula aplica os criterios de cualificación mostrados a continuación:

-  Para o cálculo da nota terase en conta as porcentaxes, con peso orientativo, para cada criterio de avaliación establecido no punto 4c desta

programación.

-  Tamén se indicará o valor que ten asignado cada INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN para o calculo da nota en cada UD, na súa ausencia é o

seguinte:

                As puntuacións de cada apartado do instrumento de avaliación PE: proba escrita e as normas para a súa execución (cando sexa preciso)

aparecerán escritas nos mesmos, dando unicamente por positivas as respostas completas e correctas. Tamén se especificará o valor de cada

apartado de cada pregunta. No caso de non aparecer o valor de cada apartado entenderase que todos teñen igual valor, por exemplo.: Unha

pregunta, cun valor de 1 punto, se ten catro apartados, cada un deles valerá 0,25 puntos.

                As puntuacións das probas prácticas procederán das TO e LC establecidas para cada unidade didáctica.

As probas escritas terán unha duración establecida para a súa realización dun máximo de duas horas e o número de preguntas será variable en

función dos contidos das unidades didácticas

As probas prácticas teñen unha duración establecida dentro nesta programación. No caso de non ser realizadas na súa totalidade, os aspectos

que non poidan ser avaliados terán unha nota de 0 sobre 10.

2. A NOTA POR AVALIACIÓN

Calcularase facendo a media ponderada das notas de cada unidade didáctica terminada ou parcialmente terminada e avaliada nese período.

3. NOTA FINAL

Será a media ponderada da nota das 3 avaliacións. Será preciso ter polo menos un cinco en cada unidade didáctica para facer media e aprobar.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles establécense claramente no apartado 4.c da presente programación.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Realizarase no período habilitado para tal fin: Entre a terceira avalicion parcial e a final haberá un periodo non superior a 3 semanas para realiazar

as recuperacións das partes non superadas.

As probas tanto escritas como prácticas serán semellantes as realizadas ó logo do curso, adaptanto estas ó tempo dispoñible.

Para acadar a recuperación en cada unha das unidades didácticas, o alumnado deberá, despois dun período de repaso de conceptos,

procedementos e aptitudes daquelas partes que non superase, de ser capaz de resolver de xeito satisfactorio, unha vez realizados exercicios

prácticos e teóricos, os mínimos esixidos no punto anterior.
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No caso de que unha alumna ou alumno pase con este módulo pendente deberá realizar as probas (tanto teóricas como prácticas) das partes non

superadas no curso seguinte, onde serán aplicados os mesmos criterios de cualificación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación será continua, perdendo o dereito á mesma cando as faltas do alumnado superen o 10 % das horas das que consta o módulo.

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

No caso de perda do dereito á avaliación continua o alumnado poderá realizar unha proba específica tal e como se contempla no artigo artigo 25.5º

da Orde do 12 de xullo de 2011.

A proba consistirá nun exame teórico escrito (de características semellantes ás realizadas ó longo do curso), e de superalo, unha proba práctica

que permita avaliar cos mesmos criterios de avaliación ó alumnado e esta terá características semellantes ás realizadas ó longo do curso, onde os

criterios de cualificación serán os descritos no apartado 4c.

Para avaliar esta proba atenderase unicamente ao resultado da mesma e non se terán en conta os aspectos observados durante o curso, tales

como os traballos desenvolvidos, as actitudes observadas e as probas escritas realizadas)

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da programación didáctica realizarase tendo en conta o seguimento da programación, e tomando en consideración os datos anotados

no caderno do profesor. Do estudo destes datos pódense extrapolar solucións para mellorar a programación didáctica tanto en contidos, como en

temporalización dos mesmos.

Para avaliar a práctica docente, fanse ó final do primeiro e segundo trimetre enquisas de satisfacción docente. Nelas o alumnado valora distintos

aspectos ademáis da práctica docente.

O seguimento, polo tanto levarase semanalmente na aplicación informática e será analizada nas reunións de departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do ciclo formativo, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para

orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encargue da titoría dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias específicamente académicas, ou persoais con incidencia educativa. Esta información poderase obter:

1-Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

2- Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrardo, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

3- Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

4- Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

5- Da experiencia profesional previa.

- 34 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

6- Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

7-Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8- Probas iniciais específicas

Os acordos que adopte o equipo docente nesta sesión de avaliación recolleranse nunha acta, especialmente aqueles que teñan que ver cos

aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas para alumnos con necesidades educativas especiais.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

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

Alumnos con necesidades educativas especiais:

Repetición de actividades.

Realización de resumos de cada unidade didáctica.

Realización de traballos extras.

Utilización das novas tecnoloxías para realizar unha mellor explicación.

Mestura de alumnos con necesidades educativas especiais con outros con altas capacidades intelectuais.

Alumnos con altas capacidades intelectuais:

Investigación na rede de preguntas realizadas polo profesor co obxectivo de achar unha única resposta.

Resolución de problemas de dificultade alta que incentiven as súas capacidades intelectuais.

Alumnos baixas capacidades de mobilidade:

Para aqueles alumnos, que presentes problemas de mobilidade se lles deseñarán

Actividades complementarias, para realizaren os contidos básicos dos procedementos do taller.

Estudarase, no seo do departamento e coa xefatura de estudos, a posibilidade de reforzos fóra de horario lectivo.

De carácter lingüístico:

Dada a incorporación de alumnado estranxeiro, e a obriga do cumprimento do Decreto de Galego, facilitaráselle ao alumnado o material

docente e recursos didácticos no seu idioma vehicular.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación ambiental, inculcando ó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e graxas, así como na impor-tancia da

redución das emisións contaminantes.

Educación para o consumidor informando ó alumnado da situación do mercado e de prezos.

Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado, o compañeirismo e o respecto ó individuo e a convivencia dentro dun grupo.
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Educación para a saúde, inculcando ó alumnado as normas de seguridade e hixiene no traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai ningunha actividade complementaria e extraescolar programada para o presente curso neste módulo.

10.Outros apartados

10.1) Información da programación

Entrégaselle ó alumnado o resume da programación coa secuenciación e criterios de avaliación. Se comentan e resolven dúbidas na clase. Dita

programación estará dispoñible na aula virtual do módulo.

10.2) Recursos didácticos e entrega de tarefas e exames

Debido á situación derivada do COVID-19 non se entregará documentación en papel como pode ser apuntes, boletíns ou exames. Tampouco se

admitirá a entrega de documentación, e tarefas en papel co fin de previr os contaxios. O material da aula estará exposto na aula virtual e a entrega

de traballos, exames de outra documentación farase a través da aula virtual tamén.

O inicio do curso verificarase que todo o alumnado é capaz de acceder á aula virtual como tamén ás video conferencias por se é preciso un

confinamento.

Será preciso dispor de aulas con ordenadores para a realización de probas teóricas ou ben de dispor de rede WIFI nas aulas para poder acceder á

Aula Virtual onde se atoparán os exames e onde será obrigatorio entregar as respostas en formato .pdf.

Por este motivo faise necesario dunha aula de informática dotada de ordenadores ou conexión via WIFI nas aulas de referencia.

10.3) Realización das prácticas

As prácticas realizaranse sempre respectando as normas de seguridade tanto na aula como nos talleres:

Na aula poderánse realizar pequenas montaxes electrónicas con equipamento que será entregado ao alumnado debidamente desinfectado. Este

equipamento será custodiado polo alumnado ata que sexa reclamado polo profesor. Os polímetros serán adquiridos polo propio alumnado e en

ningún caso o material e os equipos serán compartidos. En todo momento deberanse respectar as normas de seguridade.

No taller empregarase obligatoriamente máscaras FFP2 que serán aportadas polo Centro Educativo, así como pantallas e guantes. A ventilación

dos talleres será contínua en función dos edificios das características do edificio. Se a distancia entre o alumnado e o profesorado non pode ser

respectada deberá ser obligatorio o uso, ademais, de pantallas, como pode ser no caso de traballos dentro dos vehículos etc. e tratarase de que a

espoxición sexa a mínima, adaptando se é precios as prácticas.

Preferentemente traballaráse de xeito individual pero de ser necesario organizaránse grupos de traballo de 2 alumnos máximo e estes manterán

tamén a distancia de seguridade.

A desinfección das mans será obligatoria á entrada e á saida das aulas e dos talleres.
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Estas normas poderán ser modificadas en función das instruccións da dirección do centro ou das autoridades competentes.

10.4) Posibles escenarios na avaliación

Escenario 1: Presencial

Cada UD esta dividida en CA que abarcan todos os RA do currículo do módulo.

Neste escenario a avaliación realizarase tal e como se indica na presente programación

Na programación nos apartados, 4.c. Axuste de avaliación e 5.2. Criterios de avaliación e niveis dos logros dos mínimos exixibles, indicase para

cada CA o nivel de logro que ten que alcanzar o alumno.

A nota numérica da primeira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da segunda avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da terceira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota final do módulo obterase da suma da cualificación de todos os CA impartidos o longo do curso.

A avaliación dos CA mediante táboa de observacións realizarase partindo do traballo de taller e das fichas de traballo que cada alumno ten que

cubrir e entregar, cabe a posibilidade de que algún alumno copie as fichas de traballo dos compañeiros sen chegar a realizar as probas indicadas

nas fichas. Se o profesor percibe dubidas, sobre as fichas de traballo e os coñecementos adquiridos polo alumno, poderá derivar o alumno a unha

proba práctica final na que abarcara todos os CA nos que o profesor perciba dubidas sobre o nivel de logro alcanzado polo alumno.

Escenario 2: Semipresencialidade individual

Neste escenario abarcara ao alumnado que por mor da COVID-19 teña que manter corentena por prescrición medica.

O alumnado nesta situación realizara tarefas propostas polo profesor do módulo, contara co foro da aula virtual e as mensaxes dentro da aula

virtual. Tamén, en caso necesario poderanse realizar video conferencias a través de WEBEX como apoio para resolver dubidas.

Será requisito imprescindible para a superación do módulo a entrega de todas as tarefas.

A avaliación dos CA teóricos realizarase a través de proba escrita, esta proba farase cando o alumnado remate a corentena, e será presencial. No

suposto caso que o período de corentena se alongue dificultando a realización da proba escrita presencial realizarase unha proba telemática de

preguntas con un tempo limitado. No suposto que o alumnado non posúa conectividade para poder facer a proba escrita telemáticametente, a

proba será substituída por un traballo teórico que o alumnado debera facer chegar ao centro.

A avaliación dos CA prácticos realizarase por táboa de observación, cando o alumnado remate a corentena, debera realizar as prácticas

pendentes.

Durante o período de corentena o alumno/a adiantara materia no relevante os CA teóricos, o rematar o período de corentena facilitaraselle ao

alumno/a a posibilidade de realizar os CA prácticos pendentes. No caso de que o período de corentena se alongue dificultando a realización das

practicas, estas serán substituídas por traballos escritos que abarquen os CA prácticos.

A avaliación será igual que no escenario 1.

Alumnado con conectividade

Tera as tarefas colgadas na aula virtual e debera entregalas en tempo e forma na mesma aula virtual.

Alumando sen conectividade
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Recollera as tarefas cando asista a clase presencial e entregaras da mesma forma.

Escenario 3: A distancia

Alumnado con conectividade.

Neste escenario as practicas de taller que abordan os CA prácticos serán, substituídas por traballos escritos que o alumnado debera entregar en

tempo e forma na aula virtual.

As probas escritas realizaranse  na aula virtual con un tempo limitado.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.

Alumnado sen conectividade.

As CA teóricos e prácticos serán avaliados por traballos que o alumno debera recoller e entregar no centro.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0455 Sistemas de transmisión e freada 72020/2021 224187

MP0455_12 Sistemas de transmisión 72020/2021 126105

MP0455_22 Sistemas de freada 72020/2021 9882

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR VEIGA QUINTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

1.- Ciclo Formativo

O ciclo formativo de grao medio Electromecánica se encadra na familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos, composta pola súa

vez por oito ciclos formativos: dous de formación profesional básica, cinco de grao medio e un de grao superior, como se detallan a seguir:

- Título Profesional Básico en Mantemento de Embarcacións Deportivas e de Recreo

- Título Profesional Básico en Mantemento de Vehículos

- Técnico en Carrozaría

- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

- Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario

- Técnico en Electromecánica de Maquinaria

- Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

- Técnico Superior en Automoción

O ciclo de Grao Medio de Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles organízase, na modalidade ordinaria, en dous cursos académicos

cunha duración total de 2000 horas distribuidas nos módulos seguintes:

¿MP0260. Mecanizado básico.

¿MP0452. Motores.

¿MP0453. Sistemas auxiliares do motor.

¿MP0454. Circuítos de fluídos, suspensión e dirección.

¿MP0455. Sistemas de transmisión e freada.

¿MP0456. Sistemas de carga e arranque.

¿MP0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

¿MP0458. Sistemas de seguridade e confortabilidade.

¿MP0459. Formación e orientación laboral.

¿MP0460. Empresa e iniciativa emprendedora.

¿MP0461. Formación en centros de traballo.

2.- Tipo de Centro.

Esta programación didáctica está elaborada para impartir nun IES no que se imparta o Ciclo Formativo de Grao Medio para a obtención do Título

de Técnico en Electromecánica de vehículos.

Como en todos os centros públicos dependentes da Consellería de Educación,a súa organización estará composta por una Equipa Directiva, un

Consello Escolar, o Claustro e os Departamentos Didácticos, entre os que se atopa o de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Os espazos e equipamentos relacionados co módulo veñen reflectidos no Artigo 12 e mailo anexo II do Decreto 59/2010 de 18 de marzo, do

mesmo xeito, as características do profesorado con atribución docente, relacionados co módulo veñen reflectidos no Artigo 13 e mailo anexo III do

Decreto 59/2010 de 18 de marzo.

3.- Contorno e contexto laboral

A comarca da Guarda ten unha poboación cercana ós 10 500 habitantes. Linda con Portugal pola fronteira natural do río Miño polo sureste, co

Océano Atlántico polo oeste e co concello do Rosal polo norte, e dista de Vigo a 50 Km. Durante o período estival, vese incrementada

considerablemente a súa poboación por mor do turismo.

O sector productivo mais importante é:

-Agrícola: viñedo e hortícola.

-Empresas de bodegas de viño.

-Hostelería.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

-Porto marítimo.

-Varias empresas de contrucción e obra públicas.

-Varios talleres de automóbiles tanto multimarca como Concesionarios.

-Talleres de vehículos industriais (camións e tractores agrícolas).

-Talleres de motocicletas, quads, bicicletas e aperos de labranza.

-Tendas de reposto de automóbiles.

- Fábrica de vehículos e filiais.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

¿Electronicista de vehículos.

¿Electricista electrónico de mantemento e reparación en automoción.

¿Mecánico/a de automóbiles.

¿Electricista de automóbiles.

¿Electromecánico/a de automóbiles.

¿Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

¿Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

¿Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

¿Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

¿Operario/a de ITV.

¿Instalador/ora de accesorios en vehículos.

¿Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

¿Electromecánico/a de motocicletas.

¿Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0455_12

Resultados de aprendizaxe

MP0455_22

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 A transmisión nos vehículos Misión, dinámica e tipos de transmisión 21 8 X X X X

2 Embragues e convertidores de
par

Misión, compoñentes,tipos, mantemento, avarías e
desmontaxe,verificación e montaxe dos diferentes tipos de
embragues e os seus compoñentes.

14 8 X X X X

3 Caixas de cambios manuais. Misión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe
dos diferentes tipos de caixas e os seus compoñentes

28 9 X X X X

4 Caixas automáticas e
variadores

Misión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe.

32 9 X X X X

5 Grupos reductores e diferenciaisMisión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe.

20 8 X X X X

6 Transmisión 4X4, árbores e
semiárbores.

Misión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe.

11 8 X X X X

7 Os freos no vehiculo Principios de funcionamento, dinámica da freada, aplicación,
sistemas de mando e circuito hidráulico de freos.

14 17 X X X

8 Elementos do sistema e
mantemento dos sistemas de
freo.

Misión, compoñentes dos sistemas de freos,tipos,
mantemento, avarías e desmontaxe,verificación e montaxe
dos sistemas de freos e os seus compoñentes.

58 17 X X X X

9 Sistemas de seguridade nos
freos e freo de estacionamento.

Misión, compoñentes,tipos, mantemento, avarias e
desmontaxe,verificación e montaxe.

26 16 X X X X

Total: 224

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A transmisión nos vehículos 21

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer a misión, dinámica e tipos de transmisións. 21,011.1 Coñecer a misión, dinámica e tipos de transmisións.

21TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión

•

N 6 CA1.2 Relacionáronse as forzas que interveñen nos sistemas de transmisión co
desprazamento do vehículo.

PE.2 - Relación de forzas•

S 6 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.3 - Identificación de parametros de
funcionamento.

•

N 6 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. PE.4 - Interese pola evolución.•

S 6 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. PE.5 - Identificación de disfuncións•

N 6 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

PE.6 - Selección de equipamento e posta en
servizo-

•

S 6 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. PE.7 - Conexión do equipamento.•

S 6 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. PE.8 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 6 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. PE.9 - Causas da avería.•

N 5  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

PE.10 - Planificación das actividades•

S 6  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.11 - Actitude•

S 6 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

PE.12 - Interpretación da documentación
técnica.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 6 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. PE.13 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos

•

S 5 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.14 - Actitude.•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.15 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

N 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.16 - Medidas de protección.•

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

PE.17 - Identificación das causas de
accidentes.

•

N 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

PE.18 - Valoración da orde e a limpeza•

N 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.19 - Clasificación de residuos.•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

PE.20 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 0Física da transmisión do movemento.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Identificación de parámetros relacionados coa transmisión de forzas e a dinámica nos vehículos.

 Identificación dos sistemas de transmisión e os seus compoñentes montados nos diferentes tipos de vehículos (turismos, motocicletas, vehículos industriais, etc).

 Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

  Parámetros de funcionamento.

  Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Seleccion do equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

  Determinación das causas da avaría.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Equipamentos de medición e control.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Seleccion e posta en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

21,0Coñecer a misión, dinámica
e tipos de transmisións. -
Misión, dinámica e tipos de
transmisións.

Explicación da misión
da transmisión,
dinámica de vehiculos e
tipos de transmisións.

• Coñecer a misión da
transmisión, dinámica
de vehiculos e tipos de
transmisións.

• Coñecer a transmisión
nos vehículos.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión

•

PE.2 - Relación de
forzas

•

PE.3 - Identificación de
parametros de
funcionamento.

•

PE.4 - Interese pola
evolución.

•

PE.5 - Identificación de
disfuncións

•

PE.6 - Selección de
equipamento e posta en
servizo-

•

PE.7 - Conexión do
equipamento.

•

PE.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

PE.9 - Causas da avería.•

PE.10 - Planificación das
actividades

•

PE.11 - Actitude•

PE.12 - Interpretación da
documentación técnica.

•

PE.13 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos

•

PE.14 - Actitude.•

PE.15 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

PE.16 - Medidas de
protección.

•

PE.17 - Identificación
das causas de
accidentes.

•

PE.18 - Valoración da
orde e a limpeza

•

PE.19 - Clasificación de
residuos.

•

PE.20 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

21,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Embragues e convertidores de par 14

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os embragues 8,011.1 Coñecer os embragues

Coñecer os convertidores de par 6,022.1 Coñecer os convertidores de par

14TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

N 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.4 Describíronse as características do funcionamento dos embragues e convertedores,
e dos seus sistemas de accionamento.

PE.3 - Funcionamento dos embragues,
convertedores e sistemas accionamento.

•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE.4 - Interpretación da documentación.•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.1 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.2 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

S 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.3 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.4 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.5 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.6 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

S 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.7 - Determinación da averia•
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ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.8 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.9 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.10 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.11 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.12 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.13 - Controis e axustes dos parámetros•

S 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.14 - Verificación tras as operacións•

N 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

S 4 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.5 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Embragues e convertedores: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinar o elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Parámetros de funcionamento.

  Determinación das causas da avaría.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Seleccion e interpretación da documentación técnica.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Selecciono do equipamento de medida ou control, e efectuar a súa posta en servizo.

 Equipamentos de medición e control.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Verificacion que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

   Seleccionar e posta en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

   Realizar as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Coñecer os embragues  -
Os embragues

Explicación da misión,
tipos, principios de
funcionamento,
accionamentos,
mantementos,
elementos e
caracteristicas.

• Coñecer a misión,
tipos, principios de
funcionamento,
accionamentos,
mantementos,
elementos e
caracteristicas.

• Coñecer os embragues• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.6 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.7 - Determinación da
averia

•

LC.8 - Planificación das
actividades.

•

LC.9 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.10 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.11 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.12 - Reparación de
compoñentes

•

LC.13 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.14 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcionamento
dos embragues,
convertedores e
sistemas accionamento.

•

PE.4 - Interpretación da
documentación.

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Coñecer os convertidores
de par - Os convertidores
de par

Explicación do
embrague hidraulico,
convertidor de par e o
embrague
electromagnético.

• Coñecer o embrague
hidraulico, convertidor
de par e o embrague
electromagnético.

• Coñecer os
convertidores de par.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.6 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.7 - Determinación da
averia

•

LC.8 - Planificación das
actividades.

•

LC.9 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.10 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.11 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.12 - Reparación de
compoñentes

•

LC.13 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.14 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcionamento
dos embragues,
convertedores e
sistemas accionamento.

•

PE.4 - Interpretación da
documentación.

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

14,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Caixas de cambios manuais. 28

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer as caixas de cambios manuais 28,011.1 Coñecer as caixas de cambios manuais

28TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 5 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

N 3 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 5 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.1 - Documentación técnica•

S 5 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.2 - Identificación da disfunción•

S 5 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.3 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

S 5 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.4 - Posta en servizo do equipamento.•

N 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.5 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.6 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.7 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

S 5 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.8 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.9 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.10 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 5 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.11 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 5 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.12 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.13 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.14 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.15 - Verificación tras as operacións•

S 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.3 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Cambios de velocidades: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Manter unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas dos vehículos equipados con caixas de cambios manuais ou robotizadas.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Identificación o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinar as causas da avaría.
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Contidos

  Planificar de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

 Selección e interpretación da documentación técnica.

 0Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

  Operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica e relación co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

28,0Coñecer as caixas de
cambios manuais - As
caixas de cambios manuais

Explicación da misión,
relacións de
transmisión,
configuración,
compoñentes, tipos,
mantemento,
diagnositico de avarias,
desmontaxe,
verificación, montaxe,
sensores e actuadores.

• Coñecer a misión,
relacións de
transmisión,
configuración,
compoñentes, tipos,
mantemento,
diagnositico de avarias,
desmontaxe,
verificación, montaxe,
sensores e actuadores.

• Coñecer as caixas de
cambios manuais.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Documentación
técnica

•

LC.2 - Identificación da
disfunción

•

LC.3 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.4 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.5 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.6 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.7 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.8 - Determinación da
averia

•

LC.9 - Planificación das
actividades.

•

LC.10 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.11 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.12 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.13 - Reparación de
compoñentes

•

LC.14 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.15 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

28,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Caixas automáticas e variadores 32

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer as caixas de cambios automáticas 23,011.1 Coñecer as caixas de cambios automáticas

Coñecer os variadores 9,022.1 Coñecer os variadores

32TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.5 Relacionouse a constitución das caixas de cambio e variadores de velocidade do
vehículo coas súas características de funcionamento.

PE.3 - Constitución e caracteristicas de
funcionamento.

•

N 4 CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse
coa operatividade do sistema.

PE.4 - Identificación de funcións•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE.5 - Interpretación da documentación
tecnica

•

N 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.1 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.2 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.3 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.4 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.5 - Extracción da información•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.6 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.7 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.8 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.9 - Planificación das actividades.•

S 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.10 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.11 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.12 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.13 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.14 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.15 - Verificación tras as operacións•

N 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.6 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

S 1 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relación coa operatividade do sistema.

  Cambios de velocidades: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Sistemas de transmisión nos vehículos híbridos: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo con transmisión automática.
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Contidos

 Seleccion e interpretación da documentación técnica.

 0Seleccion do equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

  Extracción da información das unidades de xestión electrónica.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 0Operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

 0Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica e relacion co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

23,0Coñecer as caixas de
cambios automáticas  - As
caixas de cambios
automáticas

Explicación das caixas
de cambios
automáticas,
elementos, cambios
sen centralita,
transmisións de forza,
funcionamento,
cambios
semiautomáticos,
cambios
automatizados,
lubricación,
mantemento e
verificación.

• Coñecer as caixas de
cambios automáticas,
elementos, cambios
sen centralita,
transmisións de forza,
funcionamento,
cambios
semiautomáticos,
cambios
automatizados,
lubricación,
mantemento e
verificación.

• Coñecer as caixas de
cambios automáticas.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Extracción da
información

•

LC.6 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.7 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.8 - Determinación da
averia

•

LC.9 - Planificación das
actividades.

•

LC.10 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.11 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.12 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.13 - Reparación de
compoñentes

•

LC.14 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.15 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Constitución e
caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.4 - Identificación de
funcións

•

PE.5 - Interpretación da
documentación tecnica

•

PE.6 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Coñecer os variadores - Os
variadores

Explicación dos
elementos,
transmisións de forza,
lubricación,
mantemento e
verificación dos
variadores.

• Coñecer os elementos,
transmisións de forza,
lubricación,
mantemento e
verificación dos
variadores.

• Coñecer os variadores.• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Extracción da
información

•

LC.6 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.7 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.8 - Determinación da
averia

•

LC.9 - Planificación das
actividades.

•

LC.10 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.11 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.12 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.13 - Reparación de
compoñentes

•

LC.14 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.15 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Constitución e
caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.4 - Identificación de
funcións

•

PE.5 - Interpretación da
documentación tecnica

•

PE.6 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

32,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Grupos reductores e diferenciais 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os grupos reductores 8,011.1 Coñecer os grupos reductores

Coñecer os diferenciais 12,022.1 Coñecer os diferenciais

20TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.6 Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e dos elementos
de transmisión do vehículo.

PE.3 - Caracteristicas de funcionamento•

N 4 CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse
coa operatividade do sistema.

PE.4 - Funcións de xestion electronica•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

S 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.1 - Interpretación da documentación
tecnica

•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.2 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.3 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.4 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.5 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.6 - Extracción da información•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.7 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.8 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.10 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.11 - Interpretación da documentación
técnica.

•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.12 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.13 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.14 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.15 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.16 - Verificación tras as operacións•

S 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.5 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 1 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relación coa operatividade do sistema.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

 0Diferenciais e grupos redutores: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo: grupos reductores e diferenciais.
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Contidos

 Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Realización da comprobación ou medida dos parámetros estipulados.

  Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

  Extracción da información das unidades de xestión electrónica.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

 0Determinación das causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Equipamentos de medición e control.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Coñecer os grupos
reductores  - Os grupos
reductores

Explicación do grupo
reductor, elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer o grupo
reductor, elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer os grupos
reductores.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.2 - Identificación da
disfunción

•

LC.3 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.4 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.5 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.6 - Extracción da
información

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Caracteristicas de
funcionamento

•

PE.4 - Funcións de
xestion electronica

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Coñecer os diferenciais -
Os diferenciais

Explicación do
diferencial, elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer o diferencial,
elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer os
diferenciais.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.2 - Identificación da
disfunción

•

LC.3 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.4 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.5 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.6 - Extracción da
información

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Caracteristicas de
funcionamento

•

PE.4 - Funcións de
xestion electronica

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

20,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Transmisión 4X4, árbores e semiárbores. 11

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer as transmisións 4X4 7,011.1 Coñecer as transmisións 4X4

Coñecer as árbores e semiárbores 4,022.1 Coñecer as árbores e semiárbores

11TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.6 Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e dos elementos
de transmisión do vehículo.

LC.1 - Caracteristicas de funcionamento•

N 4 CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse
coa operatividade do sistema.

PE.3 - Funcións de xestión electronica.•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.2 - Interpretación da documentación
tecnica

•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.3 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.4 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.5 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.6 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.7 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.8 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.10 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.11 - Interpretación da documentación
técnica.

•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.12 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.13 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.14 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.15 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.16 - Verificación tras as operacións•

N 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.4 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo; árbores e semiárbores de transmisión.

  Interpretación de documentación técnica.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relación coa operatividade do sistema.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistema de transmisión 4x4, para o que se interpreta a documentación técnica.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

- 36 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinación das causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Interpretación a documentación técnica e relacion co sistema obxecto do mantemento.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Realizáación dos controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Coñecer as transmisións
4X4 - As transmisións 4X4

Explicación do reparto
de par, tipos,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer o reparto de
par, tipos,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer as transmisión
4X4

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Caracteristicas de
funcionamento

•

LC.2 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.3 - Identificación da
disfunción

•

LC.4 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.5 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.6 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcións de
xestión electronica.

•

PE.4 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

equipos.

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Coñecer as árbores e
semiárbores - As árbores e
semiárbores

Explicación das árbores
de transmisión, xuntas
cardán, semiárbores,
tipos, funcionamento,
mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer as árbores de
transmisión, xuntas
cardán, semiárbores,
tipos, funcionamento,
mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer as árbores de
transmisión

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Caracteristicas de
funcionamento

•

LC.2 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.3 - Identificación da
disfunción

•

LC.4 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.5 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.6 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcións de
xestión electronica.

•

PE.4 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

equipos.

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

11,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Os freos no vehiculo 14

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os freos no vehiculo 14,011.1 Coñecer os freos no vehiculo

14TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.2 Calculáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o sistema de freada
utilizado.

PE.1 - Cálculo de forzas•

N 20 CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. TO.1 - Actitude, interese e motivación.•

N 25  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.1 - Planificación das actividades.•

N 15  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

N 15 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Física da freada.

 Actitude positiva, interese e motivación.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.
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Contidos

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Coñecer os freos no
vehiculo - Os freos no
vehiculo.

Explicación do sistema
de freado, dinámica,,
aplicación e xeneración
de forzas, sistemas de
mando e circuito de
freado con forza
auxiliar.

• Coñecer o sistema de
freado, dinámica,,
aplicación e xeneración
de forzas, sistemas de
mando e circuito de
freado con forza
auxiliar.

• Coñecer os freos no
vehículo.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Planificación das
actividades.

•

PE.1 - Cálculo de forzas•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

14,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Elementos do sistema e mantemento dos sistemas de freo. 58

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os elementos do sistema e mantemento dos sistemas
de freos.

58,011.1 Coñecer os elementos do sistema e mantemento dos sistemas de freos.

58TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos
cos sistemas de accionamento destes.

LC.1 - Funcionamento dos freos e
accionamentos.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos. LC.2 - Identificación de elementos.•

S 4 CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa
constitución.

PE.1 - Caracteristicas de funcionamento.•

N 4 CA1.5 Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas de freos. PE.2 - Caracteristicas dos fluidos de freos.•

S 4 CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

LC.3 - Parametros de funcionamento.•

N 4 CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. TO.1 - Actitude, interese e motivación.•

S 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.4 - Documentación técnica.•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.5 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou control. LC.6 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.7 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados. LC.8 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.9 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.10 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.11 - Determinación da averia•

N 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.12 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.13 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.14 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as especificacións
técnicas.

LC.15 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de
vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

LC.16 - Reparación dos freos.•

S 4 CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta
normas técnicas e de protección ambiental.

LC.17 - Verificación tras as operacións.•

S 4 CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.18 - Axustes de parametros.•

S 4 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.19 - Verificación tras as operacións•

N 3 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.3 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 1 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

S 1 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpreta a documentación técnica.

  Actitude positiva, interese e motivación.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos.

 Sistemas de freos dos vehículos: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Sistemas de mando ou accionamento dos freos.

 Identificáación das características dos fluídos utilizados nos sistemas de freos.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.
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  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinación das causas da avaría.

 Equipamentos de medición e control.

 0Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Realización da comprobación ou a medida dos parámetros estipulados.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 0Verificación e axuste dos sistemas.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica, e relacion co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación da estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental.

 Realización dos controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 46 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

58,0Coñecer os elementos do
sistema e mantemento dos
sistemas de freos. - Os
elementos do sistema e
mantemento dos sistemas
de freos.

Explicación dos freos
de tambor, freo de
disco, bomba de freo,
pedal, servofreo,
correctores,
canalizacions, liquidos,
luz de freo e testigos
luminosos.
Mantemento,
reparación,
funcionamento e
verificación.

• Coñecer os freos de
tambor, freo de disco,
bomba de freo, pedal,
servofreo, correctores,
canalizacions, liquidos,
luz de freo e testigos
luminosos.
Mantemento,
reparación,
funcionamento e
verificación.

• Coñecer os elementos
e mantemento dos
sistemas de freo

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Funcionamento
dos freos e
accionamentos.

•

LC.2 - Identificación de
elementos.

•

LC.3 - Parametros de
funcionamento.

•

LC.4 - Documentación
técnica.

•

LC.5 - Identificación da
disfunción

•

LC.7 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.9 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.10 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.11 - Determinación
da averia

•

LC.12 - Planificación das
actividades.

•

LC.13 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.14 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.15 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.16 - Reparación dos
freos.

•

LC.17 - Verificación tras
as operacións.

•

LC.18 - Axustes de
parametros.

•

LC.19 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.2 - Caracteristicas
dos fluidos de freos.

•

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

58,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Sistemas de seguridade nos freos e freo de estacionamento. 26

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os sistemas de seguridade nos freos 13,011.1 Coñecer os sistemas de seguridade nos freos

Coñecer o freo de estacionamento 13,022.1 Coñecer o freo de estacionamento

26TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos
cos sistemas de accionamento destes.

LC.1 - Funcionamento dos freos e
accionamentos.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos. LC.2 - Identificación de elementos.•

S 4 CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa
constitución.

PE.1 - Caracteristicas de funcionamento.•

S 4 CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

LC.3 - Parametros de funcionamento.•

N 4 CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en relación coa
operatividade do sistema.

PE.2 - Funcións dos elementos de xestión
electronica

•

S 3 CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. TO.1 - Actitude, interese e motivación.•

S 3 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.4 - Documentación técnica.•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.5 - Identificación da disfunción•

S 4 CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou control. LC.6 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.7 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados. LC.8 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.9 - Extracción da información das
unidades electronicas

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.10 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.11 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.12 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.13 - Planificación das actividades.•

S 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

N 3 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.14 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 3 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.15 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 3 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as especificacións
técnicas.

LC.16 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de
vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

LC.17 - Reparación dos freos.•

S 4 CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta
normas técnicas e de protección ambiental.

LC.18 - Verificación tras as operacións.•

S 3 CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.19 - Axustes de parametros.•

N 3 CA3.7 Reparáronse os sistemas antibloqueamento de rodas, de control de tracción e de
estabilidade do vehículo.

LC.20 - Reparación do antibloqueo, control
de tracción e estabilidade.

•

S 4 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.21 - Verificación tras as operacións•

S 3 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.3 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 1 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

S 1 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Relacion do funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes.

  Sistemas antibloqueamento de freos.

  Sistema de asistencia electrónica á freada de emerxencia.

  Sistemas de control de tracción e de estabilidade.
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  Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpreta a documentación técnica.

  Relación entre sistemas de xestión de estabilidade, freos e transmisión.

  Demostrar actitude positiva, interese e motivación.

 Interpretación de documentación técnica.

 Descripción das características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa constitución.

 Seleccion e interpretación da documentación técnica.

 0Comprobación ou a medida dos parámetros estipulados.

  Extracción da información das unidades de xestión electrónica.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinación das causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

 Interpretación da documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 0Verificación e axuste dos sistemas.

  Verificación da estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

  Realización dos controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

  Reparación dos sistemas antibloqueamento de rodas, de control de tracción e de estabilidade do vehículo.

  Verificación tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Seleccion e posta en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Reparación do sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Coñecer os sistemas de
seguridade nos freos - Os
sistemas de seguridade nos
freos

Explicación dos
conceptos básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
do freo antibloqueo.

•

Explicación conceptos
básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
dos sistemas de control
de tracción

•

Coñecer os conceptos
básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
do freo antibloqueo.

•

Coñecer os conceptos
básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
dos sistemas de control
de tracción

•

Coñecer os sistemas
de seguridade nos
freos.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Funcionamento
dos freos e
accionamentos.

•

LC.2 - Identificación de
elementos.

•

LC.3 - Parametros de
funcionamento.

•

LC.4 - Documentación
técnica.

•

LC.5 - Identificación da
disfunción

•

LC.6 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.7 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.9 - Extracción da
información das
unidades electronicas

•

LC.10 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.11 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.12 - Determinación
da averia

•

LC.13 - Planificación das
actividades.

•

LC.14 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.15 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.16 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.17 - Reparación dos
freos.

•

LC.18 - Verificación tras
as operacións.

•

LC.19 - Axustes de
parametros.

•

LC.20 - Reparación do
antibloqueo, control de
tracción e estabilidade.

•

LC.21 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.2 - Funcións dos
elementos de xestión
electronica

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Coñecer o freo de
estacionamento - O freo de
estacionamento

Explicación do freo de
estacionamento,
disposición, tipos,
funcionamento, partes
e mantemento.

• Coñecer o freo de
estacionamento,
disposición, tipos,
funcionamento, partes
e mantemento.

• Coñecer o freo de
estacionamento.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Funcionamento
dos freos e
accionamentos.

•

LC.2 - Identificación de
elementos.

•

LC.3 - Parametros de
funcionamento.

•

LC.4 - Documentación
técnica.

•

LC.5 - Identificación da
disfunción

•

LC.6 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.7 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.9 - Extracción da
información das
unidades electronicas

•

LC.10 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.11 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.12 - Determinación
da averia

•

LC.13 - Planificación das
actividades.

•

LC.14 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.15 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.16 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.17 - Reparación dos
freos.

•

LC.18 - Verificación tras
as operacións.

•

LC.19 - Axustes de
parametros.

•

LC.20 - Reparación do
antibloqueo, control de
tracción e estabilidade.

•

LC.21 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.2 - Funcións dos
elementos de xestión
electronica

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

26,0TOTAL
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Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os que se detallan no apartado 4c de esta programación.

O reparto do peso especifico na calificación será o seguinte:

Parte teórica 60%

Actividades prácticas 40%

Para ter superada cada avaliación o alumno/a terá que obter como mínimo una cualificación de 3 puntos (30%) na parte teórica e 2 puntos (20%)

na parte práctica.

Para a valoración da parte teórica farase como mínimo unha proba escrita por avaliación, indicándose no encabezado da mesma o valor máximo

que terá cada pregunta correctamente contestada en caso de valer distinto entre elas, se o valor das preguntas é igual para todas repartirase a

nota máxima de 10 entre o número de cuestións. En caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das mesmas,

non se fará media con notas inferiores a 5 puntos.

A cualificación menor de 5 é considerada insuficiente, os contidos terán que ser recuperados.

A cualificación maior ou igual a 5 fará promedio co resto das probas.

Si a nota media é por encima de 5 puntos e hai valores decimais, os valores decimais que excedan de 0,5 excluído o mesmo, pasara a aumentar o

valor da nota ó seguinte número, no caso contrario, se e menor de 0,5 inclusive, baixará o numero anterior (por exemplo, 5,6 puntos pasaran a ser

6, e 5,5 puntos serán 5)

No caso das probas tipo test na proba teórica cada cuestión non contestada correctamente restará na nota total a metade do valor dunha cuestión

respostada correctamente.

Para a cualificación da parte práctica, ésta será o resultado da valoración das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas

ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguementos dos

distintos pasos para efectuala, o emprego de material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario; o traballo en grupo, así coma o

mantemento do posta de taballo e medíos empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de

seguridade correspondentes a cada práctica.

Puntuaráse cada práctica o remate da mesma. O aspecto procedimental terán un valor do 80% da nota da práctica, debendo cada alumno ter

realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20% restante corresponderá ás fichas de traballo, ou memorias, que cada

alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entegadas ó profesor antes da data que éste sinale; de non facelo así ese alumno

terá esa avaliación suspensa.

Nestas fichas valorarase:

A correcta realización da práctica (4 puntos)

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

- 57 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Limpeza e autosuficiencia tendo en conta as normas de seguridade  e medioambientais necesarias para realizala (2 puntos)

O perfecto uso dos equipos, ferramentas e instalacións (2 puntos)

Metodoloxía empregada para facer a práctica (2 puntos)

En calquera caso, para ter superado o módulo, o alumno/a ten que obter como mínimo un cinco en cada unha das avaliacións do curso académico.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA

A nota da avaliación final ordinaria será a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parciais, sempre e cando o alumno/a as teña

todas superadas, é dicir con máis dun 5.

Si a nota media é por encima de 5 puntos e hai valores decimais, os valores decimais que excedan de 0,5 excluído o mesmo, pasara a aumentar o

valor da nota ó seguinte número, no caso contrario, se e menor de 0,5 inclusive, baixará o numero anterior (por exemplo, 5,6 puntos pasaran a ser

6, e 5,5 puntos serán 5)

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba. Esta proba terá un valor

máximo de 5. Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de

ritmos, recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro

dos prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

A recuperación levarase a cabo, dependendo das carencias de cada alumno cunha serie de exercicios e ou probas teóricas e prácticas daquelas

partes a recuperar por parte do alumno, realización de traballos escritos, etc; e que o profesor selecionará en cada caso para que os obxetivos non

logrados nun principio sexan acadados.

Nesta fase de recuperación, o sistema de avaliación sera o mesmo que durante o desenvolvemento normal do curso, tendo en canta o mesmo

reparto especifico na calificación da recuperación dos distintos contidos (actividades prácticas 60%, parte teórica 40%). Os alumnos que teñan

suspensa a parte práctica, a recuperación consistirá na realización dunha serie de prácticas indicadas polo profesor, así como si o considera

oportuno a elaboración de traballos correspondentes coas prácticas a realizar, debendo o alumno ao remate de cada unha elaborar unha memoria

da mesma, a cal será calificada xunto coa práctica polo profesor, senda de obrigado cumprimento a presentación destas memorias; en caso

contrario terá suspensa a devandita práctica. Para ter aprobado este apartado o alumno deberá ter superadas tódalas prácticas.

En calquera caso, para ter superado o módulo, haberá que ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións do curso académico.

Nota: a parte teórica dá proba celebrarase nun único día. A segunda parte poderá durar máis dun día. Aquel alumnado que non supere a primeira

parte dá proba, non poderá realizar a segunda parte.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos que superen o 10% de asistencia á clase e por tanto perdan o dereito á avaliación continua terán que superar unha proba dividida en

dúas partes: unha teórica e outra práctica.

1 ª parte: proba teórica que versará sobre os contidos de cada unha das unidades formativas do currículum do módulo. Esta proba celebrarase nun

único día.

2 parte: proba práctica na que se levará a cabo como mínimo unha das prácticas realizadas polo alumnado en cada trimestre. Esta proba poderá

ter unha duración superior a un día.

Estas probas abarcarán a materia impartida ao longo do curso académico. Comunicarase as datas destas probas con antelación mediante unha

comunicación escrita que se colocará no panel informativo do Departamento. Levarase a cabo en pirmeiro término a proba teórica, e si supera

ésta, posteriormente a proba práctica, recalcando que para poder acceder á proba práctica haberá que ter superado a proba teórica.

Nota: a parte teórica da proba celebrarase nun único día. A segunda parte poderá durar máis dun día. Aquel alumnado que non supere a primeira

parte dá proba, non poderá realizar a segunda parte.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Os establecidos polo departamento de automoción

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Co obxecto de coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a así como as súas capacidades farase unha

avaliación inicial consistente nunha proba escrita con cuestións sobre coñecementos básicos de principios físicos, de matemáticas e

algunha cuestión de redacción para constata-lo nivel do alumno antes de comeza-lo proceso de ensino-aprendizaxe e poder detectar

tar algunha deficiencia ou carencia para así poder tomar as medidas pertinentes e poder solventala o antes posible.

Asimesmo farase tamén unha proba de coñecementos específicos do módulo para coñecer o nivel de coñecementos dos alumnos e ter un

punto de partida.

No caso de coñecer aos alumnos do curso anterior obviarase a realización desta proba.

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

Naqueles casos en que o alumnado non acade os obxectivos mínimos establecidos en cada avaliación, estableceranse medidas de reforzo para

que poida acadar os mínimos previstos nesta programación.

Estas medidas consistirán en traballos que poidan ser efectuados de forma autónoma polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración do

profesor, e na repetición daqueles traballos de taller nos que non acadou o mínimo esixible.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O profesor ademais de instrutor e transmisor de coñecementos técnicos, é educador e debe colaborar na formación integral do alumno. Debe polo

tanto proporcionar unha información máis completa indo máis alá dos contidos propios do módulo, introducindo en cada unidade un conxunto de

coñecementos transversais en paralelo cos de tipo técnico.

Os posibles temas transversais son:

a) Educación moral e cívica: fomento de actitudes de respeto cara os demais, fomento de actividades de traballo en equipo. Trabállase

tamén na  valoración e conservación dos equipos, materiais  e instalacións do centro coas que se traballa

b) Educación para a paz: buscarase favorecer a colaboración entre os alumnos, o respecto polas opinións, ideas ,solucións e modos de

traballos distintos ós propios.

c) Educación para a igualdade entre os sexos: fomentarase o trato non discriminatorio, particularmente nas actividades desenvoltas no taller,

evitando perpetuar a idea tradicional da existencia de  roles de traballo e profesións  exclusivamente masculinos .Promoverase a análise crítica de

certos estereotipos que ubican á muller no mundo do automóbil coma un suxeito meramente publicitario. Evitarase o uso de linguaxe sexista  e

inculcaranse  valores que produzan un cambio en actiudes a partir da colaboración entre  sexos nos grupos de traballo

d) Educación ambiental:  nesta materia o tema trátase, non tanto como un contido transversal, senón incluído explicitamente na

programación, na meirande parte das unidades de traballo, de xeito que comprenda a interrelación entre as actividades propias do módulo e as

súas repercusión sobre o medio ambiente.

e) Educación para a saúde:  deberase asumir como integrante de todos os contidos do módulo, e posto que as actividades a desenvolver,

son unha fonte de riscos importantes, deberase fomentar o coñecemento dos mesmos, así coma dos hábitos e medidas  de precaución e

seguridade, tanto persoais como de uso, para evitar danos derivados das mesmas

f) Educación do consumidor:  aínda que non se trate explicitamente en ningunha unidade débese procurar ó alumnado instrumentos de

coñecementos, análise e crítica que o capaciten para adoptar unha actitude responsable ante ofertas de diferentes tipos (especialmente na

propaganda de vehículos) tendo en conta as consecuencias persoais e sociais que conleva o consumo irresponsable

g) Educación vial: promoverse o análise crítico de certas actitudes e comportamentos que contraveñen as normas de circulación (excesos de

velocidade , relación alcohol-conducción,), poñendo en perigo a integridade persoal e allea. Buscarase tratar o tema implicitamente en todas as

unidades de traballo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares definitivas será as que se indiquen no momento polo departamento en acordo con tódolos ciclos e cursos da familia

profesional.

De tódolos xeitos, dende este módulo se proporá unha visita a unha factoría de vehículos e/ou de fabricación de compoñentes e outras

conferencias ou demostracións específicas sobre os obxectivos do módulo

10.Outros apartados
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10.1) covid

Debido a la situación extraordinaria que temos neste curso 2020/21, as medidas que se adoptarán en caso de novo confinamento serán o uso das

plataformas dixitais facilitadas pola Xunta de educación. Neste caso usaremos a platafoma Moodle onde se lles enviarán tarefas e actividades

individuais seguindo os criterios de aprendizaxe que contén este módulo. ditas actividades serán avaliadas continuamente.

En canto as prácticas de talleres, usaremos sempre os EPIs e manteranse as distancias de seguridade sempre que se garantice o espazo axeitado

para o desenrolo destas, a desinfectaranse continuamente as ferramentas e útiles ou máquinas de traballo correspondentes.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 02020/2021 0175

MP0457_12 Redes de comunicación multiplexadas 02020/2021 040

MP0457_22 Sistemas eléctricos e electrónicos auxiliares de carrozaría 02020/2021 0135

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0457_22) CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar.

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

(MP0457_22) RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as
especificacións técnicas.
(MP0457_12) RA3 - Realiza o mantemento e repara as redes de comunicación de datos, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e
as especificacións técnicas.
(MP0457_22) RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os materiais, os
compoñentes e os elementos necesarios.
(MP0457_12) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0457_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0457_22) CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar.

(MP0457_12) CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e
regulación.

(MP0457_12) CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e
regulación.

(MP0457_12) CA3.2 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados, seguindo as especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os sistemas eléctricos auxiliares.

(MP0457_12) CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as
especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as
especificacións técnicas.

(MP0457_12) CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico.

(MP0457_22) CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico.

(MP0457_12) CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos.

(MP0457_12) CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema.

(MP0457_22) CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos.

(MP0457_12) CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema.

(MP0457_22) CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas coa modificación ou a nova instalación.

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

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

(MP0457_22) CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse as seccións de condutores e os medios de
protección.

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

(MP0457_12) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0457_22) CA4.4 Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os accesorios e os gornecementos necesarios.

(MP0457_12) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0457_22) CA4.5 Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, seguindo especificacións.

(MP0457_12) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0457_22) CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de ruídos e deterioracións.

(MP0457_22) CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse que non provoque anomalías nin interferencias
con outros sistemas do vehículo.

(MP0457_22) CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

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

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

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

(MP0457_22) CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0457_22) CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0457_22) CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar.

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar.

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

4.b) Segunda parte da proba

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 102020/2021 210175

MP0457_12 Redes de comunicación multiplexadas 102020/2021 4840

MP0457_22 Sistemas eléctricos e electrónicos auxiliares de carrozaría 102020/2021 162135

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A programación didáctica do modulo profesional MP0457.

1. As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade no sector de

construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, motocicletas e vehículos pesados:

Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, transporte de pasaxeiros e mercadorías.

Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes.

Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos.

Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos.

Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de mantemento de electromecánica (grupos electróxenos, cintas

transportadoras movidas con motor de explosión, etc.).

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Electronicista de vehículos.

Electricista electrónico/a de mantemento e reparación en automoción.

Mecánico/a de automóbiles.

Electricista de automóbiles.

Electromecánico/a de automóbiles.

Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

Instalador/ora de accesorios en vehículos.

Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

Electromecánico/a de motocicletas.

Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
45712

Resultados de aprendizaxe

45722

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Redes multiplexadas e
inalámbricas

Caracterización, localización de avarías e mantemento das
redes de comunicación de datos

48 23 X X X X

2 Circuítos de alumeado e
sinalización

Caracterización, localización de avarías, mantemento e
montaxe de circuítos de alumeado e sinalización

82 48 X X X X X

3 Circuítos eléctricos auxiliares e
sistemas de axuda á
conducción

Caracterización, localización de avarías e mantemento de
circuítos de limpas, elevalúas, indicadores acústicos,
retrovisores, luneta térmica, ...

80 29 X X X X

Total: 210

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes multiplexadas e inalámbricas 48

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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. SI

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización das redes multiplexadas 24,011.1 Interpretar a documentación técnica e simboloxía relacionada con
compoñentes do vehículo.

1.2 Describir a formación de sistemas de multiplexados, referíndose aos
sensores, os tipos de sinais, as unidades de control e actuadores

1.3 escribir os tipos e características das redes de intercambio de
información (VAN, CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay...)

1.4 Describir o funcionamento dos circuítos multiplexados de seguridade e
confort

1.5 Realizar diagramas de circuítos de redes de intercambio de información.

Localización de avarías e mantemento das redes multiplexadas 24,022.1 Saber localizar os conectores de autodiagnose, en especial o conector
OBDII.

2.2 Interpretación dos oscilogramas das redes de intercambio de información.

2.3 Aplicar as diferentes posibilidades que ofrecen os aparatos
computerizados de diagnose.

2.4 Coñecer os métodos de diagnóstico guiados, e tamén, non guiados.

2.5 Interpretar a documentación técnica e relacionar a simboloxía cos
compoñentes do vehículo.

2.6 Describir os parámetros para axustar os distintos sistemas multiplexados.

2.7 Realizar mantemento de circuitos multiplexados.

2.8 Realizar as probas e ensaios necesarios nestes circuítos, utilizando
equipo apropiado

48TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.1 Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación
no vehículo.

PE.1 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 12 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 5 CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. PE.3 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 3 CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. PE.4 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 3 CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. LC.1 - Exercicio práctico•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da
simboloxía específica.

LC.2 - Exercicio práctico•

S 11 CA2.1 Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de
comunicación, como os codificadores, multiplexores, transceptores, etc.

PE.5 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA2.2 Describíronse as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas
nos vehículos.

PE.6 - Cuestionario sobre redes•

S 5 CA2.3 Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis
usadas en vehículos.

LC.3 - Exercicio práctico•

S 5 CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización
das avarías.

LC.4 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.5 Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións
técnicas.

LC.5 - Exercicio práctico•

S 10 CA2.6 Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos
necesarios, e seleccionouse o punto de medida.

LC.6 - Exercicio práctico•

N 1 CA2.7 Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes de
comunicación, seguindo especificacións técnicas.

LC.7 - Exercicio práctico•

N 1 CA2.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades, en previsión de
posibles dificultades.

TO.1 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.8 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.2 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados,
seguindo as especificacións técnicas.

LC.9 - Exercicio práctico•

N 4 CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.10 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.11 - Exercicio práctico•

N 2 CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.12 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. LC.13 - Exercicio práctico•

S 3 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Exercicio práctico•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Exercicio práctico•

N 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.6 - Exercicio práctico•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.7 - Exercicio práctico•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.8 - Exercicio práctico•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.9 - Exercicio práctico•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes eléctricos e electrónicos das redes multiplexadas: identificación, características, constitución e funcionamento.

 Arquitecturas das redes de comunicación: características.

 Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores, demultiplexores, transceptores, etc.

 Protocolos de comunicación: VAN, CAN, LIN, Most, bluetooth, etc.

 Medios físicos de comunicación: cable, fibra óptica, radiofrecuencia, etc.

 Tensións e velocidades de transmisión.

 Estados de funcionamento e modo de activación das unidades.

 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Diagnose por medición directa en liña: multímetro e osciloscopio.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Esquemas de secuencia lóxica para a reparación: procedementos de reparación en función das variables.

 Diagnose.

 Localización e reparación de avarías.

 Técnicas de reparación do medio físico de transmisión.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Caracterización das redes
multiplexadas -
Caracterización,
localización de avarías e
mantemento das redes de
comunicación de datos

Describir a constitución,
os tipos e
características das
distintas redes de
intercambio de
información.

• Realizar exercicios e
cuestións para a
identificación de
esquemas eléctricos
que combinan varias
redes multiplexadas.

• Imaxes obtidas do
proceso de
identificación de
avarías - Provocanse
avarías na rede de
comunicación do
vehículo (curtocircuíto a
positivo, a masa e entre
liñas) e que sexan quen
de diagnosticalas a
través de osciloscopio.

•

Boletins corrixidos
relativos as redes
multiplexadas dos
vehículos

•

Traballo de
investigación que lles
axude a comprender a
constitución, os tipos e
características das
distintas redes de
intercambio de
información.

•

Tramas obtidas a
través dun osciloscopio.

•

Maquetas e vehículos
do taller

•

Osciloscopio - Equipo
de diagnose - Polímetro

•

Apuntamentos de
casas comerciales:
Seat, Volkswagen...

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula informática•

Aula virtual - Boletins•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

PE.1 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

PE.2 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

PE.3 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

PE.4 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Localización de avarías e
mantemento das redes
multiplexadas - Localización
de avarías e mantemento
das redes multiplexadas do
vehículo

Explicar as diferentes
posibilidades que
ofrecen os aparatos
computerizados de
diagnose.

• Localizar os conectores
de autodiagnose.
Localizar as unidades
de mando ou de control
identificando a
topoloxía de rede e o
protocolo de
comunicación.

•

Interpretar a
documentación técnica
e relacionar a
simboloxía cos
compoñentes do
vehículo.

•

Realizar prácticas
sobre a rede de
comunicación dun
vehículo. Lectura de
tramas a través de
osciloscopio. Realizar
prácticas sobre o
sistema de
comunicación dun
vehículo. Provocar
avarías na rede de
comunicación do
vehículo.

•

Tarefa onde sexan
quen de identificar as
diferentes posibilidades
que ofrecen os
aparatos de
autodiagnóstico.

•

Tarefa onde sexan
quen de localizar os
conectores de
autodiagnose, en
especial o conector
OBDII. Que sexan quen
de localizar as
unidades de mando ou
de control identificando
a topoloxía de rede e o
protocolo de
comunicación.

•

Tarefa onde sexan
quen de interpretar a
documentación técnica
e relacionar a
simboloxía cos
compoñentes do
vehículo.

•

Tarefa onde sexan
quen de empregar
tódolos recursos
dispoñibles para facer o
diagnóstico.

•

Boletíns corrixidos•

Vehículo con sistema
multiplexado e
documentación técnica
do mesmo.

•

Aula informática•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletins•

Polímetro, osciloscopio•

Máquina de diagnose.•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre redes

•

TO.1 - Exercicio práctico•

TO.2 - Exercicio práctico•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

TO.9 - Exercicio práctico•

48,0TOTAL

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuítos de alumeado e sinalización 82

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

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

RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes e os elementos
necesarios. SI

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización de circuitos de alumeado 18,011.1 Interpretar o funcionamento das diferentes fontes de iluminación dun
automóbil.

1.2 Debuxar os circuítos aplicando a normativa e simboloxía especificada.

1.3 Calcular e avaliar os parámetros eléctricos nos circuítos.

1.4 Realizar o axuste de parámetros necesario.

1.5 Describir e valorar a importancia dos sistemas eléctricos no automóbil.

1.6 Interpretar a documentación técnica e relaciona a simboloxía dos
compoñentes no vehículo

1.7 Describe o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, explicando a
interrelación entre eles.

Localización de avarías, mantemento e montaxe de circuitos
de alumeado

34,022.1 Localizar avarías nos circuitos de alumeado

2.2 Manter os circuitos de alumeado

2.3 Montar, modificar ou realizar novas instalacións de circuitos de alumado

Caracterización de circuitos de inalización 10,033.1 Debuxar os circuítos aplicando a normativa e simboloxía especificada.

3.2 Calcular e avaliar os parámetros eléctricos nos circuítos

3.3 Interpretar a documentación técnica e relaciona a simboloxía dos
compoñentes no vehículo

3.4 Describe o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, explicando a
interrelación entre eles.

Localización de avarías, mantemento e montaxe de circuitos
de sinalización

20,044.1 Localizar avarías nos circuitos de sinalización

4.2 Manter os circuitos de sinalización

4.3 Montar, modificar ou realizar novas instalacións de circuitos de
sinalización
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82TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no
vehículo.

PE.1 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 8 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 8 CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares.

PE.3 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. PE.4 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 6 CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa
funcionalidade e os seus elementos.

PE.5 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control,
sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica.

PE.6 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 1 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Exercicio práctico•

N 2 CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. LC.2 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións
técnicas.

LC.3 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. LC.4 - Exercicio práctico•

S 2 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.

LC.5 - Exercicio práctico•

S 5 CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada,
segundo a precisión do instrumento ou equipamento.

LC.6 - Exercicio práctico•

N 1 CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros
obtidos.

LC.7 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de
corrección.

LC.8 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. LC.9 - Exercicio práctico•

S 2  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.10 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.11 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os
sistemas eléctricos auxiliares.

LC.12 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos
auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

LC.13 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.14 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.15 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.16 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. LC.17 - Exercicio práctico•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Exercicio práctico•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas
coa modificación ou a nova instalación.

LC.18 - Exercicio práctio•

N 1 CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse
as seccións de condutores e os medios de protección.

LC.19 - Exercicio práctico•

S 5 CA4.3 Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser
asumido polo xerador do vehículo.

PE.7 - Cuestionario con cálculos básicos•

N 1 CA4.4 Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os
accesorios e os gornecementos necesarios.

LC.20 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.5 Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación,
seguindo especificacións.

LC.21 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de
ruídos e deterioracións.

LC.22 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo.

LC.23 - Exercicio práctico•

S 5 CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Exercicio práctio•

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

TO.3 - Exercicio práctico•

N 1 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Exercicio práctico•

N 1 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.5 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Exercicio práctico•

S 1 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Exercicio práctico•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de cada circuíto eléctrico auxiliar na versión con cables convencional e na versión multiplexada.

 Simboloxía eléctrica normalizada. Interpretación de esquemas de cableamento en circuítos de distintos fabricantes. Cálculo de seccións de condutores e protección de circuítos.

 Circuítos de iluminación: constitución e funcionamento. Principios luminotécnicos. Fontes de luz: incandescencia, descarga, LED, etc. Variantes e evolución de sistemas de iluminación
(viraxe dinámica, etc.).
 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Circuítos de iluminación, sinalización e acústicos: procesos de mantemento.

 Interpretación de documentación técnica.
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Contidos

 Cálculo da sección de condutores.

 Conexión de condutores e cableamento.

 Determinación de consumos.

 Procesos de montaxe.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Caracterización de circuitos
de alumeado - Circuítos de
alumeado (posición, cruce,
estrada, néboa, día...)e
circuítos de sinalización
(intermitentes, emerxencia,
marcha atrais , freado...).

Explicar características,
funcionamento e
normativa dos sistemas
de alumado:
incandescencia,
descarga, led.

•

Explicar a normativa
referente a alumeado e
a normativa de faros e
lámpadas.

•

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos (regraxe de
parámetros,
inicialización sistemas,
procesos montaxe e
desmontaxe).

•

Interpretar  esquemas
eléctricos de circuítos
de alumeado

•

Deseñar circuítos de
alumado utilizando
relés, interruptores,
conmutadores,
lámpadas e selección
de fusibles.

•

Calcular consumos en
circuítos de alumado e
medición de consumos
reais no vehículo.

•

Tarefan onde deben
identificar so distintos
tipos de lámpadas e de
faros e pilotos
empregados en
vehículos.

•

Boletín resolto cos
cálculos dos distintos
parámetros dos
circuitos de alumeado
(intensidades, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias...)

•

Boletíns prácticos
resoltos onde deben
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de alumeado

•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Prácticas•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Vehículos do taller•

Equipos do taller.
Polímetros, diagnose,
osciloscopio.
ordenadores con bases
de datos

•

Fichas de distintos
fabricantes de
vehículos

•

Aula informática•

PE.1 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,0Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de alumeado -
Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de posición, cruce,
estrada, néboa, día..

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos de mantemento
(regraxe de
parámetros), procesos
montaxe e desmontaxe.

• Calcular consumos en
circuítos de sinalización
e medición de
consumos  reais no
vehículo.

•

Identificar as causas
das avarías máis
frecuentes en circuítos
de alumeado, así como
a súa localización
seleccionando os
equipos de diagnose
axeitados.

•

Montar instalacións
elétricas de alumado
mediante maquetas

•

Tarefa onde deben
detectar avarías e
reparalas en circuítos
de alumado.

•

Tarefa onde deben
facer comprobacións,
axustes, desmontaxes
e montaxes dos
distintos grupos ópticos
do vehículo.

•

Tarefa onde deben
realizar maquetas de
alumado, con relés,
interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Aula virtual - Apuntes•

Maquetas de alumado,
con relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
autodiagnose,
regloscopio.

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Aula virtual - Tarefas•

Vehículos do taller•

Maquetas•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

LC.14 - Exercicio
práctico

•

LC.15 - Exercicio
práctico

•

LC.16 - Exercicio
práctico

•

LC.17 - Exercicio
práctico

•

LC.18 - Exercicio práctio•

LC.19 - Exercicio
práctico

•

LC.20 - Exercicio
práctico

•

LC.21 - Exercicio
práctico

•

LC.22 - Exercicio
práctico

•

LC.23 - Exercicio
práctico

•

PE.7 - Cuestionario con
cálculos básicos

•

TO.1 - Exercicio práctico•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.2 - Exercicio práctio•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

10,0Caracterización de circuitos
de inalización - Circuítos de
sinalización (intermitentes,
emerxencia, marcha atrais ,
freado...).

Explicar características,
funcionamento e
normativa dos sistemas
de sinalización:
(intermitencias,
frenado, warning....)

•

Explicar a normativa
referente a sinalización
e a normativa de pilotos
e lámpadas.

•

Interpretar esquemas
eléctricos de circuítos
de sinalización

•

Deseñar circuítos de
sinalización utilizando
relés, interruptores,
conmutadores,
lámpadas e selección
de fusibles.

•

Calcular consumos en
circuitos de sinalización
e medición de
consumos reais no
vehículo

•

Tarefa onde deben de
executar os cálculos
dos distintos
parámetros dos
circuitos de sinalización
(intensidades, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias...)

•

Tarefa onde deben de
identificar so distintos
tipos de lámpadas e de
faros e pilotos
empregados en
vehículos

•

Tarefa onde deben de
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de circuitos de
sinalización

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Aula virtual - Boletíns•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
diagnose.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Tarefas•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Bases de datos
técnicos

•

PE.1 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de sinalización -
Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de intermitentes,
emerxencia, marcha atrais ,
freado...

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos de mantemento
(regraxe de
parámetros), procesos
montaxe e desmontaxe.

• Realizar cálculos de
consumos en circuítos
de sinalización  e
medición de consumos
reais no vehículo

•

Identificar as causas
das avarías máis
frecuentes en circuítos
de sinalización, así
como a súa localización
seleccionando os
equipos de diagnose
axeitados.

•

Montar unha
instalacións elétricas de
sinalización mediante
maquetas

•

Tarefa onde deben
diagnosticar as avarías
detectadas e reparalas
en circuítos de
sinalización

•

Tarefa onde deben
deseñar e montar
maquetas de
sinalización, con relés,
interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Tarefa onde deben
realizar memorias das
maquetas de
sinalización con
esquemas de
fabricantes

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Bases de datos:
Autodata, Vivid
Workshop e Tolerance
Data.

•

Aula virtual - Apuntes•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio e máquina
autodiagnose.

•

Aula virtual - Tarefas•

Aula virtual - Boletins•

Vehículos do taller•

Maquetas•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

LC.14 - Exercicio
práctico

•

LC.15 - Exercicio
práctico

•

LC.16 - Exercicio
práctico

•

LC.17 - Exercicio
práctico

•

TO.1 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

82,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Circuítos eléctricos auxiliares e sistemas de axuda á conducción 80

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

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

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización de circuitos de control, acústicos e de lavado 35,011.1 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos de limpaparabrisas e limpialuneta traseira.

1.2 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
indicadores acústicos.

1.3 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos de luneta térmica.

1.4 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos do cadro de instrumentos.

Localización de avarías e mantemento de circuitos de control,
acústicos e de lavado

35,022.1 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos de limpaparabrisas e limpialuneta

2.2 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos de indicadores acústicos.

2.3 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos da luneta térmica.

2.4 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos do cadro de instrumentos

Caracterización dos sistemas de axuda á conducción 10,033.1 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos e a
localización de avarías nos sistemas de asistencia e axuda á conducción:
regulador e limitador de velocidade, asistencia ó aparcamento,
recoñecemento sinais tráfico, asistente cambios involuntarios carril...

80TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no
vehículo.

PE.1 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 10 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares.

PE.3 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. PE.4 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 7 CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa
funcionalidade e os seus elementos.

PE.5 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control,
sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica.

PE.6 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 3 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. LC.2 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións
técnicas.

LC.3 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. LC.4 - Exercicio práctico•

S 4 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.

LC.5 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada,
segundo a precisión do instrumento ou equipamento.

LC.6 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros
obtidos.

LC.7 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de
corrección.

LC.8 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. LC.9 - Exercicio práctico•

S 3  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.10 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os
sistemas eléctricos auxiliares.

LC.11 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos
auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

LC.12 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.13 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.14 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.15 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. LC.16 - Exercicio práctico•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Exercicio práctico•

N 5 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.3 - Exercicio práctico•

N 5 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Exercicio práctico•

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

TO.5 - Exercicio práctico•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Exercicio práctico•

100TOTAL
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4.3.e) Contidos

Contidos

 Circuítos de sinalización e acústicos: constitución e funcionamento.

 Circuítos de información e control, computadores de abordo e cadro de instrumentos: circuítos analóxicos e dixitais; indicadores ópticos e acústicos; presentación dixital e analóxica
(conversor A/D, D/A, motores paso a paso, etc.). Constitución e funciona
 Circuítos eléctricos de axuda á condución: circuítos de electrónica de porta (elevadores de cristais, pechamento centralizado, espellos térmicos e orientables, etc.), cristais térmicos,
limpaparabrisas, teito solar, control de velocidade, etc. Constitució
 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Circuítos de información e control, computador de abordo, cadro de instrumentos, etc.: mantemento; borrado e actualización de intervalos de mantemento.

 Circuítos eléctricos de axuda á condución, limpaparabrisas, limpafaros, cristais térmicos, pechamento, espellos, pechamento centralizado, teito solar, control de velocidade, etc.: mantemento
e axuste de parámetros.
 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

35,0Caracterización de circuitos
de control, acústicos e de
lavado - Circuitos de
limpiaparabrisas,
limpialuneta, claxon, luneta
térmica, cadro
instrumentos.

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas de control: o
cadro de instrumentos.

•

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas acústicos:
claxon.

•

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas de lavado:
limpiaparabrisas,
limpialunetas,
lavaparabrisas,
lavalunetas e lavafaros.

•

Interpretar esquemas
elétricos de circuitos de
control, acústicos  e de
lavado.

•

Deseñar circuitos
eléctricos de  control,
acústicos e de lavado
utilizando relés,
interruptores,
conmutadores e
consumidores.

•

Calcular consumos,
voltaxes e caídas de
tensión, resistencias
nos circuitos de control,
acústicos e de lavado.

•

Tarefa onde deben
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de control,
acústicos e de lavado.

•

Tarefa onde deben
deseñar o circuítos de
control, acústicos e de
lavado.

•

Tarefa onde deben
realizar cálculos dos
distintos parámetros
dos circuitos de
control, acústicos e de
lavado.

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
diagnose.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Tarefas•

Vehículos do taller•

Maquetas•

PE.1 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

35,0Localización de avarías e
mantemento de circuitos de
control, acústicos e de
lavado - Localización de
avarías e mantemento de
limpiaparabrisas,
limpialuneta, claxon, luneta
térmica, cadro
instrumentos.

Explicar os procesos de
diagnose de avarías e
mantemento dos
sistemas de control,
acústicos e de lavado

• Medir parámetros
(consumos, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias) sobre
maqueta ou vehículo e
comparacións cos
cálculos realizados ou
datos teóricos
funcionamento.

•

Calcular sección de
condutores en circuítos
de  control, acústicos e
de lavado.

•

Identificar as causas de
avarías máis frecuentes
nos circuitos de control,
acústicos e de lavado.

•

Tarefa onde deben
detectar avarías e
reparalas en circuítos
de control, acústicos e
de lavado.

•

Tarefa onde deben
executar medicións e
comprobacións cos
datos teóricos ou
calculados dos datos
obtidos.

•

Tarefa onde deben
realizar unha memoria
na que se calculará a
sección do cableado, o
amperaxe dos
fusibles...

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio e máquina
autodiagnose.

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Programas
informáticos: Autodata,
Vivid Workshop,
Tolerance Data.

•

Esquemas eléctricos de
fabricantes.

•

Relés interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores, terminais,
motores limpa e
lavaparabrisas, claxon,
bomba auga e cadros
instrumentos.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Tarefas•

Maquetas•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

LC.14 - Exercicio
práctico

•

LC.15 - Exercicio
práctico

•

LC.16 - Exercicio
práctico

•

TO.1 - Exercicio práctico•

TO.2 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Caracterización dos
sistemas de axuda á
conducción - Circuítos de
regulador de velocidade,
asistencia ó aparcamento,
recoñecemento de sinais de
tráfico...

Explicar en que
consisten os sistemas
de axuda á condución
que montan os
vehículos actuais.

• Buscar información
sobre sistemas de
axuda á condución que
montan os vehículos
actuais.

• Tarefa onde deben
comprender,
diagnosticar e reparar
os sistemas de axuda a
conducón

• Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Tarefas•

Aula de informática•

Vehículos do taller•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

80,0TOTAL
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1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O caderno de aula aplica os criterios de cualificación mostrados a continuación:

-  Para o cálculo da nota terase en conta as porcentaxes, con peso orientativo, para cada criterio de avaliación establecido no punto 4c desta

programación.

-  Tamén se indicará o valor que ten asignado cada INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN para o calculo da nota en cada UD, na súa ausencia é o

seguinte:

                As puntuacións de cada apartado do instrumento de avaliación PE: proba escrita e as normas para a súa execución (cando sexa preciso)

aparecerán escritas nos mesmos, dando unicamente por positivas as respostas completas e correctas. Tamén se especificará o valor de cada

apartado de cada pregunta. No caso de non aparecer o valor de cada apartado entenderase que todos teñen igual valor, por exemplo.: Unha

pregunta, cun valor de 1 punto, se ten catro apartados, cada un deles valerá 0,25 puntos.

                As puntuacións das probas prácticas procederán das TO e LC establecidas para cada unidade didáctica.

As probas escritas terán unha duración establecida para a súa realización dun máximo de duas horas e o número de preguntas será variable en

función dos contidos das unidades didácticas

As probas prácticas teñen unha duración establecida dentro nesta programación. No caso de non ser realizadas na súa totalidade, os aspectos

que non poidan ser avaliados terán unha nota de 0 sobre 10.

2. A NOTA POR AVALIACIÓN

Calcularase facendo a media ponderada das notas de cada unidade didáctica terminada ou parcialmente terminada e avaliada nese período.

3. NOTA FINAL

Será a media ponderada da nota das 3 avaliacións. Será preciso ter polo menos un cinco en cada unidade didáctica para facer media e aprobar.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles establécense claramente no apartado 4.c da presente programación.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Realizarase activiades de recuperación no período habilitado para tal fin ( período ordinario establecido para a FCT: Ó longo da terceira avaliación

hai actividades previstas para a recuperacón das unidades didácticas non superadas, e entre a terceira avalicion parcial e a final haberá un periodo

non superior a 3 semanas para realiazar as probas de recuperación das partes non superadas.

As probas tanto escritas como prácticas serán semellantes as realizadas ó logo do curso, adaptanto estas ó tempo dispoñible.

Para acadar a recuperación en cada unha das unidades didácticas, o alumnado deberá, despois dun período de repaso de conceptos,

procedementos e aptitudes daquelas partes que non superase, de ser capaz de resolver de xeito satisfactorio, unha vez realizados exercicios
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prácticos e teóricos, os mínimos esixidos no punto anterior.

No caso de que unha alumna ou alumno pase con este módulo pendente deberá realizar as probas (tanto teóricas como prácticas) das partes non

superadas no curso seguinte, onde serán aplicados os mesmos criterios de cualificación.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación

final do módulo correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba

consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos as

correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do segundo

curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades

de ensino presencial cumprirá a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo.

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total, tal

como se establece no NOF (Normas de Organización e Funcionamento) do centro.

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final de módulos correspondente de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011.

A proba consistirá nunha proba escrita e unha proba práctica, sendo necesario  superar a proba escrita para acceder á proba práctica.

A estrutura da proba escrita será a mesma que a que realizarán os alumnos sen perda de avaliación continua.

A estrutura da proba práctica será a mesma que a que realizarán os alumnos sen perda de avaliación continua.

A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado terá dereito

a realizar para eses módulos as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011, e no caso do segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da programación didáctica realizarase tendo en conta o seguimento da programación, e tomando en consideración os datos anotados

no caderno da aula. Do estudo destes datos pódense extrapolar solucións para mellorar a programación didáctica tanto en contidos, como en

temporalización dos mesmos.

Para avaliar a práctica docente, fanse ó final de cada trimestre enquisas de satisfacción docente. Nelas o alumnado valora distintos aspectos

ademáis da práctica docente.

O seguimento, polo tanto levarase semanalmente na aplicación informática.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
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Ao comezo das actividades do ciclo formativo, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para

orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encargue da titoría dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias específicamente académicas, ou persoais con incidencia educativa. Esta información poderase obter:

1-Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

2- Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrardo, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

3- Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

4- Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

5- Da experiencia profesional previa.

6- Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

7-Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8- Probas iniciais específicas

Os acordos que adopte o equipo docente nesta sesión de avaliación recolleranse nunha acta, especialmente aqueles que teñan que ver cos

aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas para alumnos con necesidades educativas especiais.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

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

lumnos con necesidades educativas especiais:

- Repetición de actividades.

- Realización de resumos de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras.

- Utilización das novas tecnoloxías para realizar unha mellor explicación.

- Mestura de alumnos con necesidades educativas especiais con outros con altas capacidades intelectuais.

Alumnos con altas capacidades intelectuais:

- Investigación na rede de preguntas realizadas polo profesor co obxectivo de achar unha única resposta.

- Resolución de problemas de dificultade alta que incentiven as súas capacidades intelectuais.

Alumnos baixas capacidades de mobilidade:

- Para aqueles alumnos, que presenten problemas de mobilidade se lles deseñarán actividades complementarias, para realizaren os contidos

básicos dos procedementos do taller.

- Estudarase, no seo do departamento e coa xefatura de estudos, a posibilidade de reforzos fóra de horario lectivo.

De carácter lingüístico:
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Dada a incorporación de alumnado estranxeiro, e a obriga do cumprimento do Decreto de Galego, facilitaráselle ao alumnado o material docente e

recursos didácticos no seu idioma vehicular.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O artigo Artigo 2º.-do DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo

de Galicia establece a Finalidade da formación profesional facendo mención á educación en valores.

1. A formación profesional comprende un conxunto de accións formativas que capacitan para o desempeño cualificado das profesións, o acceso ao

emprego e a participación activa na vida social, cultural e económica.

2. No ámbito do sistema educativo ten por finalidade preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás

modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida, así como contribuír ao seu desenvolvemento persoal, ao exercicio dunha cidadanía

democrática e á aprendizaxe permanente.

Ademais, na preparación das persoas cobrará singular importancia a transmisión de actitudes e normas para un desempeño profesional

respectuoso co medio, cumpridor coa normativa de seguridade e prevención de riscos laborais, e fortalecedor da calidade e da mellora continua da

súa actividade, e do espírito emprendedor.

Así mesmo, dirixirase a conseguir o desenvolvemento integral da persoa á marxe dos estereotipos e dos papeis en función do sexo, o

rexeitamento de toda forma de discriminación e a garantía dunha orientación académica e profesional non condicionada polas diferenzas sexuais.

Os aspectos transversais que se traballarán na aula-taller son os seguintes:

Educación ambiental, inculcando ó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e graxas, así como na importancia da

redución das emisións contaminantes.

Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado, o compañeirismo e o respecto ó individuo e a convivencia dentro dun grupo.

Educación para a saúde, inculcando ó alumnado as normas de seguridade e hixiene no traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai ningunha actividade complementaria e extraescolar programada para o presente curso neste módulo.

10.Outros apartados

10.1) Información da programación

Entrégaselle ó alumnado o resume da programación coa secuenciación e criterios de avaliación. Se comentan e resolven dúbidas na clase. Dita

programación estará dispoñible na aula virtual do módulo.

- 25 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

10.2) Recursos didácticos e entrega de tarefas e exames

Debido á situación derivada do COVID-19 non se entregará documentación en papel como pode ser apuntes, boletíns ou exames. Tampouco se

admitirá a entrega de documentación, e tarefas en papel co fin de previr os contaxios. O material da aula estará exposto na aula virtual e a entrega

de traballos, exames de outra documentación farase a través da aula virtual tamén.

O inicio do curso verificarase que todo o alumnado é capaz de acceder á aula virtual como tamén ás video conferencias por se é preciso un

confinamento.

Será preciso dispor de aulas con ordenadores para a realización de probas teóricas ou ben de dispor de rede WIFI nas aulas para poder acceder á

Aula Virtual onde se atoparán os exames e onde será obrigatorio entregar as respostas en formato .pdf.

Por este motivo faise necesario dunha aula de informática dotada de ordenadores ou conexión via WIFI nas aulas de referencia.

10.3) Realización das prácticas

As prácticas realizaranse sempre respectando as normas de seguridade tanto na aula como nos talleres:

Na aula poderánse realizar pequenas montaxes electrónicas con equipamento que será entregado ao alumnado debidamente desinfectado. Este

equipamento será custodiado polo alumnado ata que sexa reclamado polo profesor. Os polímetros serán adquiridos polo propio alumnado e en

ningún caso o material e os equipos serán compartidos. En todo momento deberanse respectar as normas de seguridade.

No taller empregarase obligatoriamente máscaras FFP2 que serán aportadas polo Centro Educativo, así como pantallas e guantes. A ventilación

dos talleres será contínua en función dos edificios das características do edificio. Se a distancia entre o alumnado e o profesorado non pode ser

respectada deberá ser obligatorio o uso, ademais, de pantallas, como pode ser no caso de traballos dentro dos vehículos etc. e tratarase de que a

espoxición sexa a mínima, adaptando se é precios as prácticas.

Preferentemente traballaráse de xeito individual pero de ser necesario organizaránse grupos de traballo de 2 alumnos máximo e estes manterán

tamén a distancia de seguridade.

A desinfección das mans será obligatoria á entrada e á saida das aulas e dos talleres.

Estas normas poderán ser modificadas en función das instruccións da dirección do centro ou das autoridades competentes.

10.4) Posibles escenarios na avaliación

Escenario 1: Presencial

Cada UD esta dividida en CA que abarcan todos os RA do currículo do módulo.

Neste escenario a avaliación realizarase tal e como se indica na presente programación

Na programación nos apartados, 4.c. Axuste de avaliación e 5.2. Criterios de avaliación e niveis dos logros dos mínimos exixibles, indicase para

cada CA o nivel de logro que ten que alcanzar o alumno.
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A nota numérica da primeira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da segunda avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da terceira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota final do módulo obterase da suma da cualificación de todos os CA impartidos o longo do curso.

A avaliación dos CA mediante táboa de observacións realizarase partindo do traballo de taller e das fichas de traballo que cada alumno ten que

cubrir e entregar, cabe a posibilidade de que algún alumno copie as fichas de traballo dos compañeiros sen chegar a realizar as probas indicadas

nas fichas. Se o profesor percibe dubidas, sobre as fichas de traballo e os coñecementos adquiridos polo alumno, poderá derivar o alumno a unha

proba práctica final na que abarcara todos os CA nos que o profesor perciba dubidas sobre o nivel de logro alcanzado polo alumno.

Escenario 2: Semipresencialidade individual

Neste escenario abarcara ao alumnado que por mor da COVID-19 teña que manter corentena por prescrición medica.

O alumnado nesta situación realizara tarefas propostas polo profesor do módulo, contara co foro da aula virtual e as mensaxes dentro da aula

virtual. Tamén, en caso necesario poderanse realizar video conferencias a través de WEBEX como apoio para resolver dubidas.

Será requisito imprescindible para a superación do módulo a entrega de todas as tarefas.

A avaliación dos CA teóricos realizarase a través de proba escrita, esta proba farase cando o alumnado remate a corentena, e será presencial. No

suposto caso que o período de corentena se alongue dificultando a realización da proba escrita presencial realizarase unha proba telemática de

preguntas con un tempo limitado. No suposto que o alumnado non posúa conectividade para poder facer a proba escrita telemáticametente, a

proba será substituída por un traballo teórico que o alumnado debera facer chegar ao centro.

A avaliación dos CA prácticos realizarase por táboa de observación, cando o alumnado remate a corentena, debera realizar as prácticas

pendentes.

Durante o período de corentena o alumno/a adiantara materia no relevante os CA teóricos, o rematar o período de corentena facilitaraselle ao

alumno/a a posibilidade de realizar os CA prácticos pendentes. No caso de que o período de corentena se alongue dificultando a realización das

practicas, estas serán substituídas por traballos escritos que abarquen os CA prácticos.

A avaliación será igual que no escenario 1.

Alumnado con conectividade

Tera as tarefas colgadas na aula virtual e debera entregalas en tempo e forma na mesma aula virtual.

Alumando sen conectividade

Recollera as tarefas cando asista a clase presencial e entregaras da mesma forma.

Escenario 3: A distancia

Alumnado con conectividade.

Neste escenario as practicas de taller que abordan os CA prácticos serán, substituídas por traballos escritos que o alumnado debera entregar en

tempo e forma na aula virtual.

As probas escritas realizaranse  na aula virtual con un tempo limitado.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.

Alumnado sen conectividade.

As CA teóricos e prácticos serán avaliados por traballos que o alumno debera recoller e entregar no centro.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.

- 27 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0453 Sistemas auxiliares do motor 142020/2021 293245

MP0453_12 Sistemas auxiliares dos motores otto 142020/2021 147123

MP0453_22 Sistemas auxiliares dos motores diésel 142020/2021 146122

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

Profesorado asignado ao módulo DOMINGO CALDEVILLA LAGO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

-Comprender e/ou aplicar a terminoloxía, instrumentos, ferramentas, útiles, equipos e métodos necesarios para realizar a diagnose e mantemento

electromecánico de vehículos.

-Interpretar correctamente a información e, en xeral, toda a linguaxe simbólica asociada ás operacións e control dos traballos executados na área

de mantemento de vehículos.

-Interpretar os procesos de execución para efectuar os traballos de diagnose, mantemento, transformación e instalacións novas de vehículos na

área electromecánica deles.

-Efectuar con destreza os traballos de diagnose e mantemento dos equipos mecánicos e electro/electrónicos do vehículo.

-Efectuar transformacións e instalacións novas de equipos mecánicos e electro/electrónicos de vehículos, cumprindo a normativa legal que as

regula.

-Analizar os procesos de execución de mantemento, transformación e instalación de novos equipos nos vehículos,coa calidade e seguridade

previstas polo fabricante, comprendendo a interrelación e secuencia lóxica das fases dos traballos e observando a correspondencia entre as

devanditas fases e os materiais, os equipos e medios auxiliares que interveñen en cada un deles.

-Sensibilizarse respecto ós efectos que as condicións de traballo poden producir sobre a saúde persoal e medioambiental, co fin de mellorar as

condicións de realización do traballo, utilizando as medidas correctivas e as proteccións axeitadas.

-Comprender o marco legal, económico e organizativo que regula e condiciona a actividade industrial, identificando os dereitos e as obrigas que se

derivan das relacións laborais, adquirindo a capacidade de seguir os procedementos establecidos e de actuar con eficacia nas anomalías que

poden presentarse neles.

-Utilizar e buscar canles de información e formación relacionada co exercicio da profesión, que posibilitan o coñecemento e a inserción no sector

do mantemento de vehículos e a evolución e adaptación das súas capacidades profesionais ós cambios tecnolóxicos e organizativos do sector.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0453_12

Resultados de aprendizaxe

MP0453_22

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Estudo dos sistemas de
acendido

Acendidos mecánicos, Electromecánicos e electrónicos. 18 5 X X X X X

2 Comprobación dos sistemas de
acendido

Comprobación destes acendidos 24 5 X X X X X

3 Sistemas de alimentación en
Motores Otto I

Combustibles, carburadores Inxeccións mecánicas,
electromecánicas e electrónicas analóxicas

24 10 X X X X X

4 Sistemas de alimentación en
Motores Otto II

Inxeccións electrónicas dixitais, monopunto, multipunto 23 10 X X X X X

5 Sistemas de alimentación en
Motores Otto III

Inxección electrónica directa 24 10 X X X X X

6 Comprobación dos sistemas de
inxección de gasolina

Comprobacións dos sistemas de alimentación 34 10 X X X X X

7 Inxección Diésel I Combustible, tipos de inxección 20 10 X

8 Inxección Diésel II Inxeccións mecánicas 30 5 X X X X X

9 Inxección Diésel III Inxeccións electrónicas con bomba rotativa, Inxector-bomba 45 5 X X X X X

10 Inxección Diésel IV Sistemas common rail 31 15 X X X X X

11 O turbocompresor e outros
sobrealimentadores

Turbocompresor e compresores volumétricos 20 15 X X

Total: 293

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estudo dos sistemas de acendido 18

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estudo dos sistemas de acendido 18,011.1 Coñecer os diferentes tipos de encendidos e os seus compoñentes.

18TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os seus
parámetros característicos.

PE.1•

S 5 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 5 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.2•

S 5 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. PE.2•

S 4 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.3•

S 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.4•

S 4 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.

OU.5•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.6•

S 4 CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

OU.7•

S 4 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.8•

S 4 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.9•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.10•

S 4 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.11•

S 4 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.12•

S 4 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.13•

S 4 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.14•

S 4 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.15•

S 4  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.16•

S 4 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.17•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.18•

S 4 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.19•

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

OU.20•

S 4 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.21•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.22•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de acendemento: por platinos, electrónico indutivo e hall, e electrónico integral nas súas distintas versións.

 Elementos dos sistemas de alimentación de combustible dos motores otto: fundamentos de carburación en motores de dous tempos; inxección indirecta e directa.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Estudo dos sistemas de
acendido - Interpretar os
diferentes tipos de
acendidos

Explicara os diferentes
sistemas de
encendidos mecánicos
e electrónicos
existentes no mercado
así como os seus
compoñentes.

• Identificara os
diferentes sistemas e
compoñentes dos
sitemas de encendido.

• O alumno sera capaz
de distinguir os
diferentes sistemas de
encendido

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

PE.1•

PE.2•

18,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Comprobación dos sistemas de acendido 24

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprobación dos sistemas de acendido 24,011.1 Reparar e comprobar os diferentes tipos de encendidos.

24TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os seus
parámetros característicos.

PE.1•

S 4 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 4 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.2•

S 4 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. PE.2•

S 4 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.3•

S 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.4•

S 4 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.

OU.5•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.6•

S 4 CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

OU.7•

S 4 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.8•

S 4 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.9•

S 4 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.10•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.11•

S 4 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.12•

S 4 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.13•

S 4 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.14•

S 5 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.15•

S 4  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.16•

S 4 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.17•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.18•

S 5 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.19•

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

OU.20•

S 5 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.21•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.22•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de acendemento: por platinos, electrónico indutivo e hall, e electrónico integral nas súas distintas versións.

 Elementos dos sistemas de alimentación de combustible dos motores otto: fundamentos de carburación en motores de dous tempos; inxección indirecta e directa.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.
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Contidos

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Comprobación dos
sistemas de acendido  -
Analizar o funcionamentos
dos acendidos

Ensinara as diferentes
tecnicas de
comprobación e
verificación de
encendidos.

• Aprendera os diferentes
tipos de comprobacións
que se poden realizar
nun encendido.

• O alumno sera capaz
de verificar os
diferentes sistemas de
encendido.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

PE.1•

PE.2•

24,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas de alimentación en Motores Otto I 24

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de alimentación en Motores Otto I 24,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion de motores Otto

24TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de
gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP).

PE.1•

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

PE.2•

S 3 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.3•

S 3 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.

PE.4•

S 3 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 3 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 3 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.6•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.7•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.8•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.9•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.10•

S 3 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.

OU.11•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.12•

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

OU.13•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.14•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.15•

S 3 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.16•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.17•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.18•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.19•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.20•

S 4 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.21•

S 4  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.22•

S 4 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.23•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.24•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.25•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.26•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.27•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.28•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Combustibles utilizados e as súas características.

 Sistemas de admisión e de escape: tipos de colectores de admisión variable e de escape.

 Parámetros característicos dos sistemas de alimentación.

 Identificación de síntomas e disfuncións.
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Contidos

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Sistemas de alimentación
en Motores Otto I  -
Coñecer a alimentacion dos
motores Otto

O profesor explicara os
diferentes combustibles
existentes no mercado
e relacionaraos cos
diferentes sistemas de
inseccións mecánicas e
carburacións.

• Coñecera os diferentes
conbustibles e
relacionaraos cos
diferentes sistemas de
alimentación gasolina
do mercado.

• O alumno sera capaz
de identificar e
relacionar os diferentes
sistemas de
alimentacion e
relacionalos cos
diferentes combustibles
existentes no mercado.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

24,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Sistemas de alimentación en Motores Otto II 23

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

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

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de alimentación en Motores Otto II 23,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion de motores Otto II

23TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos
motores de gasolina e de GLP.

PE.1•

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.2•

S 2 CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen
nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP.

PE.3•

S 2 CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de
gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade deste.

PE.4•

S 3 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.

PE.5•

S 2 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 3 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 2 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.6•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.7•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.8•

S 2 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.9•

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.10•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.11•

S 3 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.

OU.12•

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

OU.13•

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

OU.14•

S 2 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.15•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. OU.17•

S 2 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.18•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.19•

S 2 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos
motores otto.

OU.20•

S 3 CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do
motor otto.

OU.21•

S 2 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores otto.

OU.22•

S 2 CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. OU.23•

S 2 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto.

OU.24•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.25•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.26•

S 2 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.27•

S 3 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.28•

S 3  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.29•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.30•

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

OU.31•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.32•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.33•

S 2 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.34•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.35•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Parámetros característicos dos sistemas de alimentación.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Procesos de adaptación e reprogramación dos compoñentes electrónicos.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Influencia no rendemento do motor. Presión de soprado.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

23,0Sistemas de alimentación
en Motores Otto II -
Coñecer a alimentacion dos
motores Otto II

Explicara os diferentes
sistemas de inxeccións
electronicas, de
gasolina e G.L.P.

• Identificara os
diferentes elementos
das devanditas
inxeccións, realizara
comprobacións dos
diferentes elementos
para a sua diagnose.

• O alumno sera capaz
de diagnosticar de
forma autonoma as
diferentes tipos de
inxeccións.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

OU.35•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

23,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas de alimentación en Motores Otto III 24

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

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

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. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de alimentacion en motores Otto III 24,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion de motores Otto III

24TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos
motores de gasolina e de GLP.

PE.1•

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.2•

S 2 CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen
nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP.

PE.3•

S 2 CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de
gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade deste.

PE.4•

S 2 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.

PE.5•

S 2 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 2 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 2 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 2 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.6•

S 3 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.8•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.9•

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.10•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.11•

S 3 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.

OU.12•

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

OU.13•

S 2 CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

OU.14•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.15•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. OU.17•

S 2 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.18•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.19•

S 3 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos
motores otto.

OU.20•

S 3 CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do
motor otto.

OU.21•

S 3 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores otto.

OU.22•

S 2 CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. OU.23•

S 3 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto.

OU.24•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.25•

S 2 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.26•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.27•

S 2 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.28•

S 3  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.29•

S 2 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.30•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.31•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.32•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.33•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.34•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.35•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Parámetros característicos dos sistemas de alimentación.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Procesos de adaptación e reprogramación dos compoñentes electrónicos.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Influencia no rendemento do motor. Presión de soprado.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Sistemas de alimentacion
en motores Otto III -
Coñecer a alimentacion dos
motores Otto III

Explicar os diferentes
tipos de inxección
directa de gasolina.

• Conocer, comprobar e
reparar as diferentes
tipos de inxección
directa de gasolina.

• O alumno sera capaz
de diagnosticar de
forma autonoma as
diferentes tipos de
inxeccións directas de
gasolina.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

OU.35•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

24,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Comprobación dos sistemas de inxección de gasolina 34

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

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

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprobación do sistemas de inxeccion de gasolina 34,011.1 Coñecer e reparar os sistemas de inxeccion de gasolina

34TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.1•

S 3 CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen
nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP.

PE.2•

S 3 CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de
gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade deste.

PE.3•

S 3 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.

PE.4•

S 3 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 3 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 3 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 3 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.6•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.7•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.8•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.9•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.10•

S 3 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.

OU.11•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.12•

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

OU.13•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.14•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.15•

S 3 CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. OU.16•

S 3 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.17•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.18•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.19•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.20•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.21•

S 3 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.22•

S 3  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.23•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.24•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.25•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.26•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.27•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.28•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.29•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.
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Contidos

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Procesos de adaptación e reprogramación dos compoñentes electrónicos.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,0Comprobación do sistemas
de inxeccion de gasolina -
Analixe dos sistemas de
inxección

O profesor explicara as
posibles
comprobacións a
realizar nos diferentes
elementos das
inxeccións de gasolina.

• Realizar
comprobacións
pertinentes de forma
practica seguindo as
indicacións do
fabricante.

• Diagnosticar e reparar
posibles fallos nos
diferentes elementos
das inxeccións de
gasolina.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

34,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Inxección Diésel I 20

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel I 20,011.1 Analizar y reparar os sistemas.

20TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores diésel. PE.1•

S 30 CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos
motores diésel.

PE.2•

S 40 CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. PE.3•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Combustibles utilizados nos motores diésel.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Inxección Diésel I - Coñecer
os sistemas de inxección
multiple

Explicara os diferentes
tipos de combustibles
que se atopan no
mercado e clasificara
os diferentes sistemas
de inxección.

• Distinguir os diferentes
combustibles e
inxeccións existentes
no mercado.

• Aprender a relación
existente entre
combustibles e
inxeccións no mercado
actual.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

20,0TOTAL

- 34 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- 35 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Inxección Diésel II 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel II 30,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion diésel II

30TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel
(presións, caudais, temperaturas, etc.).

PE.1•

S 4 CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores
diésel.

PE.2•

S 3 CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos
motores diésel.

PE.3•

S 4 CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor
diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.).

PE.4•

S 3 CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de
combustible.

OU.1•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. OU.2•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. OU.3•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.4•

S 4 CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para o
que se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.5•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.6•

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.7•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 3 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.

OU.10•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.11•

S 4 CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida. OU.12•

S 4 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.13•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.14•

S 3 CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de
admisión.

OU.15•

S 4 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.16•

S 3 CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.17•

S 3  CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.18•

S 3 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.19•

S 3  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.20•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.21•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.22•

S 4 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.23•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.24•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.25•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.26•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos sistemas de alimentación dos motores diésel: inxección indirecta e directa.

 Constitución e funcionamento dos sistemas de alimentación dos motores diésel: bombas rotativas, inxector bomba, inxección common rail, etc.

 Parámetros de funcionamento estáticos e dinámicos.

 Sistemas de arranque en frío dos motores diésel.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Procesos de desmontaxe e montaxe das bombas de inxección.
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Contidos

 Posta a punto das bombas de inxección sobre o motor.

 Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación dos motores diésel.

 Mantemento do sistema de arranque en frío.

 Substitución e axuste de inxectores.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Precaucións no manexo dos sistemas de alimentación e combustibles.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 38 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Inxección Diésel II -
Coñecer as inxeccion diesel
II

Explicación dos
diferentes tipos de
inxección mecánica,
dos seus componentes
e función de cada un
dos compoñetes.

• Identificara os
diferentes compoñentes
das inxeccións
mecánica, aprendera o
funcionamento e a
verificación dos
mesmos.

• O alumno sera capaz
de verificar e reparar os
diferentes sistemas de
inxeccion mecanica.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

30,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Inxección Diésel III 45

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel III 45,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion diésel III

45TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel
(presións, caudais, temperaturas, etc.).

PE.1•

S 2 CA1.5 Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as
unidades de control do sistema de inxección diésel.

PE.2•

S 3 CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores
diésel.

PE.3•

S 2 CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos
motores diésel.

PE.4•

S 2 CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor
diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.).

PE.5•

S 3 CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de
combustible.

OU.1•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. OU.2•

S 2 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. OU.3•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.4•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para o
que se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.5•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.6•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.7•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.8•

S 2 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.9•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.10•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.11•

S 2 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.

OU.12•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.13•

S 2 CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida. OU.14•

S 2 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.15•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de
admisión.

OU.17•

S 3 CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga
de datos nos sistemas de inxección diésel.

OU.18•

S 3 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.19•

S 3 CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.20•

S 3  CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.21•

S 3 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores diésel.

OU.22•

S 3 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel.

OU.23•

S 2 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos
contaminantes xerados.

OU.24•

S 2 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes
(vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión).

OU.25•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores diésel.

OU.26•

S 3 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.27•

S 3  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.28•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.29•

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

OU.30•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.31•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.32•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.33•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.34•
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100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos sistemas de alimentación dos motores diésel: inxección indirecta e directa.

 Constitución e funcionamento dos sistemas de alimentación dos motores diésel: bombas rotativas, inxector bomba, inxección common rail, etc.

 Parámetros de funcionamento estáticos e dinámicos.

 Sensores, actuadores e unidades de xestión.

 Sistemas de arranque en frío dos motores diésel.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Procesos de desmontaxe e montaxe das bombas de inxección.

 Posta a punto das bombas de inxección sobre o motor.

 Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación dos motores diésel.

 Mantemento do sistema de arranque en frío.

 Substitución e axuste de inxectores.

 Axustes e reparación dos sensores e actuadores dos sistemas de inxección diésel.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Procesos de programación dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no manexo dos sistemas de alimentación e combustibles.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, filtros de partículas, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.
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Contidos

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

45,0Inxección Diésel III -
Coñecer as inxeccion diesel
III

Explicación dos
diferentes tipos e os
compoñentes  de
inxección electrónicas,
tanto de bomba rotativa
como con inxectores
bomba.

• Identeificara e
comprobara os
diferentes tipos de
inxección, os seus
compoñentes.

• O alumno se capaz de
verificar e reparar un
sistema de inxeccion
electronica.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

45,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Inxección Diésel IV 31

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel IV 31,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion diésel IV

31TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel
(presións, caudais, temperaturas, etc.).

PE.1•

S 2 CA1.5 Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as
unidades de control do sistema de inxección diésel.

PE.2•

S 2 CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores
diésel.

PE.3•

S 2 CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos
motores diésel.

PE.4•

S 3 CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor
diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.).

PE.5•

S 2 CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de
combustible.

OU.1•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. OU.2•

S 2 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE.6•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.3•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para o
que se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.4•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.5•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

PE.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.6•

S 2 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.7•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 2 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.

OU.10•

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

OU.11•

S 3 CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida. OU.12•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.13•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.14•

S 3 CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de
admisión.

OU.15•

S 2 CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga
de datos nos sistemas de inxección diésel.

OU.16•

S 2 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.17•

S 2 CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.18•

S 3  CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.19•

S 3 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores diésel.

OU.20•

S 3 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel.

OU.21•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos
contaminantes xerados.

OU.22•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes
(vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión).

OU.23•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores diésel.

OU.24•

S 3 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.25•

S 3  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.26•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.27•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.28•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.29•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.30•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.31•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.32•
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PROFESIONAIS

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos sistemas de alimentación dos motores diésel: inxección indirecta e directa.

 Constitución e funcionamento dos sistemas de alimentación dos motores diésel: bombas rotativas, inxector bomba, inxección common rail, etc.

 Parámetros de funcionamento estáticos e dinámicos.

 Sensores, actuadores e unidades de xestión.

 Sistemas de arranque en frío dos motores diésel.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Procesos de desmontaxe e montaxe das bombas de inxección.

 Posta a punto das bombas de inxección sobre o motor.

 Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación dos motores diésel.

 Mantemento do sistema de arranque en frío.

 Substitución e axuste de inxectores.

 Axustes e reparación dos sensores e actuadores dos sistemas de inxección diésel.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Procesos de programación dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no manexo dos sistemas de alimentación e combustibles.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, filtros de partículas, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.
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Contidos

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

31,0Inxección Diésel IV -
Coñecer as inxeccion diesel
IV

Explicaranse os
compoñentes, funcions
e tipos de alimentacion
por common rail.

• Identificara os
compoñentes es os
tipos de inxeccions por
common rail asi como a
verificacions dos
mesmos.

• O alumno sera capaz
de verificar e reparar os
sistemas common rail.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

31,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 O turbocompresor e outros sobrealimentadores 20

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O turbocompresor e outros sobrealimentadores 20,011.1 Comprobar e reparar os turbocompresores e sobrealimentadores

20TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos
motores diésel.

PE.1•

S 9 CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do
motor diésel.

PE.2•

S 9 CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. PE.3•

S 9 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel.

PE.4•

S 9 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. PE.5•

S 8  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

PE.6•

S 8 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

PE.7•

S 8 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

PE.8•

S 8 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

PE.9•

S 8 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.1•

S 8 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.2•

S 8 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.3•

100TOTAL

4.11.e) Contidos
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Contidos

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Influencia no rendemento do motor. Presión de soprado.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0O turbocompresor e outros
sobrealimentadores  -
Coñecer os
turbocompresores e
alimentadores

Explicación do
turbocompresor e dos
diferentes sistemas de
sobrealimentación.

• Coñecera o
funcionamento e
verificación dos
sistemas de sobre
alimentación.

• Sera capaz de verificar
e reparar un sistema de
sobrealimentación.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

20,0TOTAL
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Criterios de cualificación:

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas. Para tal

efecto, no regulamento de réxime interior do centro establece o número de horas máximas que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo

profesional, para ter dereito a ser avaliado, que non poderá ser superior ó 10% da duración do módulo.

Ó Alumno en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e que

serán un claro referente para a súa avaliación.

Os aspectos de avaliación serán:.

 Exames escritos dos contidos teóricos e prácticos.

 Observación e valoración por parte do profesor mediante táboa e  memoria presentada, da realización dos traballos e, concretamente sobre:

participación, actitude, iniciativa persoal, responsabilidade, cumprimento e calidade nos traballos, puntualidade na entrega de traballos ou tarefas,

normas de seguridade e hixiene, coidado do material, asistencia e puntualidade a clase.

              Aspectos avaliables en porcentaxes:

Probas Prácticas 40 %

Proba Escrita 40 %

Actitude             20 %

Sera obrigatorio ter un minimo de 5 sobre 10 en cada un dos apartados anteriores para poder facer media.

A puntuación será de 0 a 10 puntos en cada un dos instrumentos de avaliación sendo a nota final a media acadada.

Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo profesor

no transcurso das clases. Estas probas de tipo teórico permitirannos ver o grao de asimilación dos conceptos requiridos na unidade didáctica

correspondente, e poderán ser de diversos tipos: pregunta-resposta, tipo test, desenvolvemento dun tema, etc.

Asímesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados traballos escritos sobrealgún tema en

concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, apresentación e o esquema e desenvolvemento dos mesmos.

Para a cualificación da parte práctica, esta será o resultado da valoración das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas

ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos

distintos pasos para efectuala, o emprego de material de apoio (manuais, información técnica, etc.), si é necesario; o traballo en grupo, así coma o

mantemento do posto de traballo e medios empregados, o uso correcto das ferramentase utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de

seguridade correspondentes a cada práctica.

No caso dos exercicios prácticos, puntuarase cada practica ó remate da mesma, tendo en conta o grao de implicación do alumno e os resultados

obtidos. Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación.

O 20% restante corresponderá ás fichas de traballo, ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán

entregadas ó profesor antes da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

Como non hai suficientes maquetas para repartilas en grupos de traballo, as prácticas sobre estas tecnoloxías serán dirixidas polo profesor,

intentando que todos participen e que non manteñan unha actitude pasiva.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantearánselle actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para os alumnos que perdan os dereitos á avaliación continua, e tal como se contempla nas normas, realizarase unha proba extraordinaria de

avaliación, que permitira ó alumno evidenciar a adquisición das capacidades terminais establecidas.

Datas da avaliación:

O alumno que perda o dereito a avaliación continua tera que superar un exame teorico-practico cun minimo de 5 sobre 10 para poder acadar o

modulo. Dita proba se realizara no terceiro trimestre.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Adoptaranse os metodos de seguemento da programacion e do alumnado acordados polo equipo docente do departamento.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se fose necesario adoptar algunha medida de atención a diversidade, se terá en conta a opinión do equipo lectivo e da orientadora, a tal efecto

tomaremos as medidas oportunas.

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

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantexaranse actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, combustibles

sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os automóbiles funcionen de forma

correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade e hixiene no traballo, así

como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As programadas polo equipo lectivo do departamento.

10.Outros apartados

10.1) Confinamento

No caso de confinamento as clases serán impartidas telematicamente usando a plataforma moodle.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade 92020/2021 188157

MP0458_13 Confortabilidade no habitáculo 92020/2021 9680

MP0458_23 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 92020/2021 3832

MP0458_33 Seguridade pasiva 92020/2021 5445

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR VEIGA QUINTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Decreto 94/2011, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

electromecánica de vehículos automóbiles.

O título de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles identifícase polos seguintes elementos:

 Denominación: electromecánica de vehículos automóbiles.

 Nivel: formación profesional de grao medio.

 Duración: 2.000 horas.

 Familia profesional: transporte e mantemento de vehículos.

 Referente europeo: CINE¿3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación)

O noso Centro acolle alumnado procedente de numerosas localidades do Baixo Miño (O Rosal, Tui, Tomiño..) e tamén de Concellos cercanos

como Baiona. Dentro das actividades productivas máis relevantes destacan as pesqueiras, as relacionadas co cultivo agrario (especialmente no

referente á producción hortícola e viveirística) e á producción vitivinícola. Considerar tamén a hostalaría e o turismo, como motores da economía da

zona, así coma numerosas empresas relacionadas coa construcción e a automoción (talleres de automóbiles multimarca, concesionarios, de

vehículos agrícolas e auxiliares do automoción)

              Este titulo foi deseñado baseándose na realidade do sector e nas súas necesidades de formación. A finalidade deste é conseguir nos

alumnos as

capacidades que responden ao perfil profesional definido, e por conseguinte, permítanlles integrarse no mundo laboral da súa profesión.

O obxectivo do titulo de técnico é capacitar os alumnos para que sexan capaces da execución das operacións de mantemento na área de

electromecánica e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos e garantindo o cumprimento das especificacións

establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo..

Non obstante, cando se insira laboralmente nun posto de traballo concreto dos relacionados anteriormente necesitase un período de adestramento

e adaptación.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
45813

Resultados de aprendizaxe

45823

Resultados de aprendizaxe

45833

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Sistemas de regulación da
temperatura no habitáculo

Funcionamento dos diferentes sistemas de regulación de
temperatura no automovil

96 40 X X X X

2 Sistemas de son e confort no
automovil

Manexo e comprobación dos diferentes sistemas audio
visuais do automovil

38 30 X X X X

3 Sistemas de protección do
vehiculo e ocupantes

Funcionamento e comprobación dos diferentes sistemas de
protección do vehículo e dos ocupantes

34 20 X X X X

4 Substitución de cristais e
elementos auxiliares da
carrozaría

Substitución de elemento da carrozaría relacionados coa
seguridade pasiva

20 10 X X

Total: 188

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Sistemas de regulación da temperatura no habitáculo 96

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

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. SI

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcionamento e constitución dos diferentes sistemas de
regulación da temperatura no habitáculo

40,011.1 Coñecer o funcionamento e os elementos que constitúen os sistemas de
ventilación e calefacción

1.2 Coñecer o funcionamento e os elementos que constitúen os sistemas de
aire acondicionado

1.3 Coñecer o funcionamento e os elementos propios dos sistemas de
control automático da temperatura no habitáculo

1.4 Coñecer os riscos inherentes aos procedementos de manexo de fluídos
refrixerantes

Mantemento e comprobacións nos diferentes  sistemas de
regulación de temperatura do habitáculo

56,022.1 Aprender a desmontar e montar elementos dos sistemas de ventilación,
calefacción, aire acondicionado e climatizaión do vehículo

2.2 Diagnosticar avarías nos sistemas de control de temperaturas

2.3 Realizar o mantemento dos sistemas de control da temperatura no
habitáculo

2.4 Aplicar as normas de carácter medioambiental, de seguridade e hixiene,
e os riscos propios das tarefas de intervención nos sistemas de control de
temperatura no habitáculo

96TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade. PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 4 CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo as súas
características.

PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

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

PE.3 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.4 Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e
climatización.

PE.4 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA1.5 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. PE.5 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.6 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros
de funcionamento das centrais electrónicas.

TO.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. PE.6 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

N 2 CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. LC.1 - Fichas de traballo•

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

PE.7 - Fichas de traballo•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo
do aparello.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.2 - Ficha de traballo•

S 3 CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin perdas de fluído. LC.3 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.4 - Fichas de traballo•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

TO.5 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de
calefacción, aire acondicionado e climatización.

PE.8 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA3.2 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que realizar. LC.5 - Fichas de traballo•

S 3 CA3.3 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefacción, aire
acondicionado e climatización.

LC.6 - Fichas de traballo•

N 2 CA3.4 Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas. TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.5 Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para recargar o
circuíto.

TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.6 Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando a estación de
carga.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.7 Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse calquera outro
sistema para detectar fugas.

TO.10 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.8 Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de saída do aire. TO.11 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 1 CA3.9 Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na temperatura
do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas de calefacción adicional, volantes
e asentos calefactables, etc.

TO.12 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3  CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.13 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

PE.9 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

PE.10 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

PE.11 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.15 - Tarefas realizadas na aula-taller•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.16 - Tarefas realizadas na aula-taller•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas de confortabilidade.

 Gases utilizados en aire acondicionado e climatización.

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica e parámetros.

 Equipamentos, ferramentas e utensilios.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de compoñentes dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización nas súas variantes: calefacción adicional, radiadores eléctricos,
sistemas bizona, etc.
 Mantemento de compoñentes.

 Verificación de presións e temperaturas.

 Estación de carga e recuperación do fluído refrixerante.

 Normas de uso en equipamentos.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Funcionamento e
constitución dos diferentes
sistemas de regulación da
temperatura no habitáculo -
Coñecerase en
profundidade os elementos
dos sistemas de control de
temperatura no habitáculo
(ventilación, calefacción,
aire acondicionado e
climatización automática)

Explicación  dos
contidos realacionados
co funcionamento e e
constitución  sistemas
de regulación de
temperatura do
habitáculo

•

Guiado do alumnado na
realización dos
exercicios, procesos e
procedementos
encomendados, así
como resolución de
dúbidas

•

Identificar e localizar
elementos dos
sistemas de regulación
da temperatura no
habitáculo

•

Describir o
funcionamento dos
elementos que
compoñen os distintos
sistemas de regulación
da temperatura no
habitáculo e realizar
esquemas de
instalación dos mesmos

•

O alumnado coñecerá
as características de
funcionamento dos
diferentes sistemas de
regulación da
temperatura do
habitáculo, logrará
identificalos e
localizalos no vehículo

• Libros, apuntes,
diapositivas, videos,
maquetas e/ou
vehiculos equipados
con distintos sistemas
de regulación da
temperatura no
habitáculo

• PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.5 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

56,0Mantemento e
comprobacións nos
diferentes  sistemas de
regulación de temperatura
do habitáculo - Realizarase
o mantemento dos sistemas
de confort climático no
habitáculo o diagnóstico de
avarías e os
procedementos de
desmontaxe e montaxe de
elementos

Explicación dos
contidos relacionados
co mantemento,
diagnose de averías e
comprobación dos
sistemas empregados
para a regulación da
temperatura do
habitáculo (ventilación
e calefacción, aire
acondicionado e
climatización
automática)

•

Guiado no
desenvolvemento e
realización dos
procedementos de
montaxe/desmontaxe
de elementos, procesos
e procedementos de
mantemento e
diagnose e resolución
de dúbidas na
realización dos
mesmos

•

Desenvolver os
procesos e
procedementos
indicados para a
montaxe/desmontaxe
de elementos dos
distintos sistemas de
regulación de
temperatura no
habitáculo

•

Realizar os procesos e
procedementos
necesarios para a a
diagnose e
mantemento dos
distintos sistemas de
regulación de
temperatura no
habitáculo empregando
o equipamento xeral e
específico

•

Observar e coñecer os
riscos asociados as
actividades de
montaxe/desmontaxe
de elementos dos
sistemas de regulación
de temperatura no
habitáculo  así como
utilizar  medidas de
seguridade,
medioambientais  e de
prevención pertinantes.

•

Observar e coñecer os
riscos asociados as
actividades de
mantemento e
diagnose, así como
utilizar  medidas de
seguridade,
medioambientais  e de
prevención pertinentes.

•

O alumnado realizará a
diagnose de avarías e o
mantemento nos
sistemas de confort
térmico no habitáculo

•

O alumnado coñecerá
os riscos asociados
coas operacións de
mantemento, diagnose
e montaxe/desmontaxe
de elementos dos
sistemas de confort
térmico no habitáculo

•

O alumando empregará
as medidas de
seguridade,
medioambientais e de
prevencións pertinentes
nas operacións de
mantemento, diagnose
e montaxe/ de
elementos dos sitemas
de confort térmico no
habitáculo

•

O alumnado operará
destramente na
montaxe/desmontaxe
de elementos dos
sistemas de confort
térmico no habitáculo

•

Manuais de repación,
documentación técnica,
material audiovisual,
libros, internet

•

 Ferramenta de uso
xeral e utillaxe
específico para a
desmontaxe/montaxe
de elementos e para a
diagnose dos sistemas
(polímetro, máquna de
diagnose)

•

Refrixerante, aceites,
colorantes de detección
de fugas, estación de
carga, ponte de
manómetros, sondas
de temperatura,
detector de fugas, etc

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Ficha de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de traballo•

LC.6 - Fichas de traballo•

PE.6 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.7 - Fichas de traballo•

PE.8 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.9 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.10 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.11 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

96,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas de son e confort no automovil 38

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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. SI

RA3 - Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe as técnicas de instalación e montaxe. SI

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización dos sistemas e equipos audiovisuais, de
comunicación e confort

20,011.1 Coñecer os elementos e os seu parámetros de funcionamento dos
diferentes equipos audiovisuais e multimedia

Instalación e mantemento de sistemas audiovisuais, de
comunicación e de confort

18,022.1 Coñecer as técnicas e realizar  instalacións de sistemas audiovisuais, de
comunicación e confort

2.2 Diagnosticar disfuncionalidades nas instalacións de sistemas
audiovisuais, de comunicación e confort

2.3 Coñecer os riscos inherentes aos procedementos de instalación e
diagnose de sistemas audiovisuais, de comunicación e confort

2.4 Utilizar e coñecer as medidas de prevención, protección e xestión
ambiental específicas das operacións de instalación, mantemento e dianose
dos sistemas audiovisuais, de comunicación e confort

38TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de
confort.

PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de
confort segundo as súas características.

PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.3 Realizáronse os esquemas de instalación dos sistemas de audiovisuais. PE.3 - Esquemas e exercicios  realizados
na aula-taller

•

S 3 CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. PE.4 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros
de funcionamento das centrais electrónicas.

TO.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. LC.1 - Fichas de traballo•

S 4 CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os
esquemas cos sistemas e elementos que cumpra manter.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo
do aparello.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

TO.7 - Tarefas realizadas aula-taller•

S 3 CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, acoplamentos nin interferencias. TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

TO.10 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.11 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA3.1 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de
confort nun vehículo, utilizando documentación do fabricante.

LC.2 - Fichas de traballo•

S 4 CA3.2 Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas. LC.3 - Fichas de traballo•

S 4 CA3.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación
de novos equipamentos no vehículo.

LC.4 - Fichas de traballo•

S 5 CA3.4 Efectuouse un esquema previo de montaxe da instalación do novo equipamento. PE.5 - Esquemas e exercicios  realizados
na aula-taller

•

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

PE.6 - Esquemas e exercicios  realizados
na aula-taller

•

N 2 CA3.6 Realizouse a recarga de parámetros e datos. TO.12 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.7 Realizouse a montaxe dos compoñentes do sistema. LC.5 - Fichas de trabllo•

S 3 CA3.8 Verificouse o seu funcionamento utilizando equipamentos de comprobación. LC.6 - Fichas de traballo•

S 3 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.13 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

LC.7 - Ficha de traballo•

S 4 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

LC.8 - Ficha de traballo•

S 3 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

LC.9 - Ficha de traballo•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.15 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.16 - Tarefas realizadas na aula- taller•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.
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Contidos

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica.

 Esquemas de montaxe de equipamentos audiovisuais e de comunicación.

 Cálculo de sección de condutores.

 Procesos de instalación de novos equipamentos: GPS, bluetooth, sistemas de telefonía, cámaras e pantallas de visualización, etc.

 Lexislación aplicable.

 Procesos de mantemento de circuítos dos sistemas de confort.

 Verificación dos sistemas de confort: asentos eléctricos e sistemas de arranque codificados, de aviso de cambio de carril, de axuda ao estacionamento, etc.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de compoñentes dos sistemas de confort.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Caracterización dos
sistemas e equipos
audiovisuais, de
comunicación e confort  -
Coñecer os compoñentes e
a funcionalidade das
instalacións multimedia

Explicación da
constitución e
características de
funcionamento dos
sistemas e equipos
audiovisuais, de
comunicación e confort

•

Resolución de dúbidas
sobre as tarefas
encomendadas ao
alumnado

•

Identificar, localizar e
describir as
características e
funcionamento dos
sistemas e equipos
audivisuiais, de
comunicación e confort

•

Realizar esquemas de
instalación dos
sistemas

•

O alumando coñecerá o
funcionamento e
indentificará os
diferentes elementos
que constitúen os
sistemas

•

O alumanado realizará
esquemas de
instalación de
elementos

•

Documentación técnica,
material didáctico
audivisual, maquetas
de sistemas e equipos
audiovisuais, de
comunicación e confort

• PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Esquemas e
exercicios  realizados na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Instalación e mantemento
de sistemas audiovisuais,
de comunicación e de
confort  - Instalar, manter e
verificar anomalías de
funcionamento nas
instalacións de sistemas
audiovisuais, de
comunicación e confort

Explicación dos
contidos relacionados
co instalación e
mantemento dos
sistemas audiovisuais,
de comunicación e de
confort

• Guiado do alumnado na
instalación de sistemas
e diagnose de
disfuncionalidade nas
mesmas, así como
resolución de dúbidas
nos procedementos de
instalación e diagnose

•

Planificar, e realizar
instalacións de
sistemas seguindo as
pautas da
documentación técnica
e as indicacións
docentes, calculando a
sección necesaria dos
conductores

•

Tomar as medidas
oportunas para a
prevención de
accidentes e coñecer
os riscos asociados ás
operacións nos sitemas
audivisuias, de
comunicación e de
confort e operar
conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

Utilizar a
documentación técnica
para localizar  e
identificar
compoñentes, asi como
para a
montaxe/desmontaxe
dos mesmos

•

Realizar verificacións e
diagnosticar
disfuncionalidades nos
sistemas utilizando
correctamente os útiles
e ferramentas de
comprobación

•

Localizáronse,
desmontáronse/montár
onse e verificáronse
elementos dos
sistemas

•

Planificáronse e
instaláronse sistemas
audiovisuais, de
comunicación e de
confort, conforme ás
especificación da
documentación técnica

•

Adoptáronse as
medidas  oportunas
para a prevención de
accidentes e
coñecéronse  os riscos
asociados ás
operacións nos sitemas
audivisuias, de
comunicación e de
confort e operar
conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

Documentación técnica,
manuais de instalación
de sistemas, material
didáctico audiovisual,
libros, internet..,
vehículos e/ou
maquetas

•

Elementos e
ferramentas para a
montaxe das
instalacións (altavoces,
etapas de potencia,
fontes de son,
dispositivos de
navegación,
bluetooth....) e para a
diagnose de
disfuncionalidade nos
mesmos (polímetros,
osciloscopio, equipos
de diagnose..9

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Fichas de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de trabllo•

LC.6 - Fichas de traballo•

LC.7 - Ficha de traballo•

LC.8 - Ficha de traballo•

LC.9 - Ficha de traballo•

PE.5 - Esquemas e
exercicios  realizados na
aula-taller

•

PE.6 - Esquemas e
exercicios  realizados na
aula-taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

38,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas de protección do vehiculo e ocupantes 34

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Constitución, funcionamento e verificación dos sistemas de
protección de ocupantes

14,011.1 Coñecer os elementos e o funcionamento dos sistemas de protección de
ocupantes

1.2 Operar na desmontaxe, montaxe de elementos dos sistemas de
protección de ocupantes

1.3 Realizar a diagnose dos sistemas de protección de ocupantes

1.4 Coñecer os riscos inherentes aos procedementos de manexo de
elementos pirotécnicos

1.5 Utilizar e coñecer as medidas de prevención, protección e xestión
ambiental específicas das operacións nos sistemas de protección de
ocupantes

Constitución, funcionamento, mantemento e instalación de
sistemas de protección do vehículo

20,022.1 Coñecer o funcionamento e a constitución dos sistemas de protección do
vehículo

2.2 Aplicar os procedementos para a instalación, montaxe e desmontaxe dos
sistemas de protección do vehículo

2.3 Realizar a diagnose dos sistemas de protección do vehículo

2.4 Coñecer os riscos propios das intervencións  en sistemas de protección
de vehículos

2.5 Utilizar e coñecer as medidas de prevención, protección e xestión
ambiental específicas das operacións nos sistemas de protección de
ocupantes

34TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 7 CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade. PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 7 CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade segundo as súas
características.

PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA1.3 Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no almacenamento e na
seguridade dos equipamentos con dispositivos pirotécnicos.

PE.3 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 2 CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. LC.1 - Fichas de traballo•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros
de funcionamento das centrais electrónicas.

LC.2 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.3 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. LC.4 - Fichas de traballo•

S 4 CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e os esquemas
cos sistemas e os elementos que cumpra manter.

PE.4 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 2 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control e efectuouse a posta en servizo
do aparello.

LC.5 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

LC.6 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.7 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.8 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nin entradas de aire nin de líquidos. LC.9 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.10 - Fichas de traballo•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

TO.1 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 7 CA3.1 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade. TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.2 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade. PE.5 - Esquemas e exercicios realizados na
aula-taller

•

S 7 CA3.3 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de
seguridade.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.4 Léronse e borráronse os códigos de avaría de airbag e pretensor de cinto de
seguridade con equipamento de diagnose.

LC.11 - Fichas de traballo•

S 2 CA3.5 Determinouse o grao de protección dunha alarma tendo en conta as súas
características técnicas.

PE.6 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 2 CA3.6 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa
situación dos compoñentes e a súa interconexión eléctrica.

LC.12 - Fichas de traballo•

S 2 CA3.7 Comprobouse a interrelación entre os sistemas. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.8 Reprogramáronse e codificáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade. LC.13 - Fichas de traballo•

S 2 CA3.9 Realizouse o axuste de parámetros e verificouse o correcto funcionamento. LC.14 - Fichas de traballo•

S 2  CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

LC.15 - Fichas de traballo•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

LC.16 - Ficha de traballo•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

LC.17 - Fichas de traballo•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.7 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.8 - Tarefas realizadas na aula- taller•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 5 CA5.7 Aplicáronse as normas de seguridade no manexo e almacenamento dos sistemas
pirotécnicos.

TO.10 - Tarefas realizadas na aula- taller•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas de seguridade.

 Normas de manexo e almacenamento de equipamentos con dispositivos pirotécnicos.

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica.

 Equipamentos, ferramentas e utensilios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e verificación de cintos, pretensores e repousacabezas, airbag, sistemas de seguridade e sistemas intelixentes de seguridade infantil, etc.

 Alarmas para o vehículo: verificación, mantemento e instalación.

 Sistemas antiarranque: verificación, mantemento e instalación.

 Programación de chaves.

 Normas de uso en equipamentos.

 Procesos de recarga de datos.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Seguridade no manexo de equipamentos pirotécnicos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Constitución,
funcionamento e
verificación dos sistemas de
protección de ocupantes -
Estudaranse os sistemas
de seguridade pasiva na
protección de ocupantes
(airbag, cintos, pretensores,
sistemas de retención
infantil..)

Explicación dos
contidos relacionados
coa constitución,
funcionamento e
verificación dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes (airbag,
cintos, pretensores...)

•

Guiado do alumno nas
operacións de
desmontaxe/ montaxe e
verificación dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes, e resolución
de dúbidas

•

Control sobre as
intervencións do
alumnado no manexo
de elementos
pirotécnicos

•

Identificar, localizar e
montar/desmontar
elementos dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes, seguindo as
instruccións
especificadas na
documentación técnica

•

Diagnosticar
disfuncións dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes empregando
correctamente os útiles
e aparellos de
verificación

•

Tomar as medidas
oportunas para a
prevención de
accidentes e coñecer
os riscos asociados ás
operacións nos
sistemas de protección
de ocupantes,
especialmente no
manexo de elementos
pirotécnicos, así como
operar conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

O alumno operarará de
forma autónoma sobre
os sistemas de
protección de
ocupantes, respectando
as indicacións técnicas
e observando as
medidas de protección
persoal e colectiva
necesarias

•

•

Vehículos equipados
con sistemas de
protección de
ocupantes

•

Documentación técnica,
manuais de instalación
de sistemas, material
didáctico audiovisual,
libros, internet...

•

Utillaxe de uso xeral e
específico para as
intervencións nos
sistemas de protección
de ocupantes, equipos
de diagnose (polímetro,
máquina de diagnose)

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Fichas de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de traballo•

LC.6 - Fichas de traballo•

LC.7 - Fichas de traballo•

LC.8 - Fichas de traballo•

LC.9 - Fichas de traballo•

LC.10 - Fichas de
traballo

•

LC.11 - Fichas de
traballo

•

LC.14 - Fichas de
traballo

•

LC.15 - Fichas de
traballo

•

LC.16 - Ficha de traballo•

LC.17 - Fichas de
traballo

•

PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.5 - Esquemas e
exercicios realizados na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Constitución,
funcionamento,
mantemento e instalación
de sistemas de protección
do vehículo - Estudaranse
os sistemas de protección
do vehículo (alarmas e
antiarranque)

Explicación dos
contidos relacionados
coa constitución,
funcionamento,
mantemento e
instalación de sistemas
de protección do
vehículo

•

Guiado  nas
intervencións do
alumnado sobre os
sistemas de protección
do vehículo, resolvendo
dúbidas e controlando
que as operacións se
leven a cabo coas
oportunas medidas de
prevención de riscos e
accidentes

•

Coñecer o
funcionamento e a
constitución dos
sistemas de protección
do vehículo

•

Realizar e/ou
interpretar esquemas
de instalación dos
sistemas de protección
de vehículos para
proceder á súa
montaxe

•

Realizar intervencións
nos sistemas para
diagnose de
disfuncionalidades, así
como a substitución
dos elementos dos
mesmos que presenten
anomalías

•

Coñecer os riscos
inherentes propios das
intervencións en
sistemas de protección
de vehículos e adoptar
as medidas de
prevención, protección
e xestión ambiental
específicas

•

O alumno operarará de
forma autónoma sobre
os sistemas de
protección de
vehículos, respectando
as indicacións técnicas
e observando as
medidas de protección
persoal e colectiva
necesarias

• Vehículos e/ou
maquetas equipados
con sistemas de
protección do vehículo

•

Utillaxe de uso xeral e
específico para as
intervencións nos
sistemas de protección
devehículos , equipos
de diagnose (polímetro,
máquina de diagnose)

•

Documentación técnica,
manuais de instalación
de sistemas, material
didáctico audiovisual,
libros, internet...

•

Kits de montaxe de
alarmas

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Fichas de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de traballo•

LC.6 - Fichas de traballo•

LC.7 - Fichas de traballo•

LC.8 - Fichas de traballo•

LC.9 - Fichas de traballo•

LC.10 - Fichas de
traballo

•

LC.12 - Fichas de
traballo

•

LC.13 - Fichas de
traballo

•

LC.14 - Fichas de
traballo

•

LC.15 - Fichas de
traballo

•

LC.16 - Ficha de traballo•

LC.17 - Fichas de
traballo

•

PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.5 - Esquemas e
exercicios realizados na
aula-taller

•

PE.6 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

34,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Substitución de cristais e elementos auxiliares da carrozaría 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sustituir cristais e outros elementos da carrozaría 20,011.1 Coñecer a estructura e tipos de carrozarías

1.2 Aprender a susbtituir cristais e lúas e a identificar os distintos tipos

1.3 Aprender a desmontar pechos de portas

20TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Describíronse tipos de carrozaría e a súa constitución xeral. PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 10 CA4.2 Desmontáronse e montáronse gornecementos e elementos auxiliares de portas
utilizando manuais de taller e documentación técnica.

LC.1 - Ficha de traballo•

S 5 CA4.3 Desmontouse, verificouse e montouse o conxunto de pechadura dun vehículo. LC.2 - Ficha de traballo•

S 5 CA4.4 Axustouse a ancoraxe de pechamento da porta. TO.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA4.5 Clasificáronse os tipos de cristais en relación coa súa constitución e a súa montaxe. PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA4.6 Identificáronse os cristais pola súa simboloxía gravada. PE.3 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 10 CA4.7 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a extracción e a montaxe dun
cristal segundo as súas características.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA4.8 Procedeuse á extracción e a montaxe dun cristal calzado e outro pegado,
empregando os procedementos establecidos.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA4.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

LC.3 - Ficha de traballo•

S 5 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

LC.4 - Ficha de traballo•

S 5 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

LC.5 - Ficha de traballo•

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

LC.6 - Ficha de traballo•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.6 - Tarefas realizadas na aula- taller•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de documentación técnica.

 Tipos e compoñentes da carrozaría.

 Tipos de unións desmontables na carrozaría.

 Procesos de desmontaxe de gornecementos e elementos auxiliares.

 Ferramentas para cristais e elementos auxiliares da carrozaría.

 Cristais empregados no vehículo: tipos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de cristais.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de cristais.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Sustituir cristais e outros
elementos da carrozaría -
Sustuirase cristais e lúas e
outros elementos da
carrozaría

Explicación dos
contidos relacionados
coa subtitucións de
cristais e outros
elementos da
carrozaría

•

Guiado do alumnado
nas intervencións sobre
elementos da
carrozaría e resolución
de dúbidas

•

Identificar elementos e
tipos de carrozarías, así
como as unións
desmontables da
mesma

•

Identificar os distintos
tipos de cristais da
carrozaría e os tipos de
montaxe dos mesmos

•

Realizar procesos de
montaxe/desmontaxe
de cristais, accesorios
e outros elementos
auxiliares da carrozaría
seguindo as
instruccións técnicas e
empregando
correctamente os útiles
específicos

•

Tomar as medidas
oportunas para a
prevención de
accidentes e coñecer
os riscos asociados ás
operacións de
montaxe/desmontaxe
de elementos
amobibles, cristais e
accesorios da
carrozaría do vehículo,
así como operar
conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

O alumno identificará
distintos tipos de unións
amobibles na
carrozaría

•

O alumno coñecerás os
distintos tipos de
cristais do vehículo,
segundo a súa
constitución e
diferenzas de montaxe

•

O alumno
montará/desmontará
cristais, accesorios e
outros elementos da
carrozaría, respectando
as indicacións técnicas
e observando as
medidas de protección
persoal e colectiva
necesarias

•

Manuais de repación,
documentación técnica,
material audiovisual,
libros, internet

•

Vehículos con sistemas
de lúas calzadas e
pegadas

•

Ferramenta e utillaxe
específico para a
desmontaxe de
accesorios e
elementos amobibles
da carrozaría e para a
substitución de cristais
(corda de piano,
adhesivos
bicompoñenetes,
pistolas de aplicación,
limpadores..)

•

LC.1 - Ficha de traballo•

LC.2 - Ficha de traballo•

LC.3 - Ficha de traballo•

LC.4 - Ficha de traballo•

LC.5 - Ficha de traballo•

LC.6 - Ficha de traballo•

PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

20,0TOTAL
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1. MÍNIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA

UF 1: CONFORTABILIDADE NO HABITÁCULO

Identificar , localizar e describir o funcionamento de elementos e compoñentes  dos sistemas de regulación de temperatura no habitaculo

Realizar esquemas  de instalación e funcionamento dos sistemas de regulación de temperatura no habitáculo

Realizar procesos de desmontaxe/montaxe e verificación de  compoñentes dos sistemas utilizando a documentación técnica

Empregar axeitadamente os equipamentos de medición, control e diagnose

Realizar verificacións de presións e temperaturas nos sistemas de regulación da temperatura

Identificar  avarías nos sistemas nos sistemas de regulación de tempertura  no habitáculo empregando  a documentación técnica

Describir as funcións dunha estación de carga e recuperación de refrixerante

Describir os riscos inherentes ao uso de fluídos de refrixeración

Realizar verificacións de presións e temperaturas nos sistemas de regulación da temperatura

Describir  os riscos inherentes aos procesos e mantemento e verificación de sistemas e ao manexo de equipamentos e máquinas

Identificar a sinalización de seguridade no taller coñecer  a xestión ambiental de residuos

Coñecer e utilizar  axeitadamente as medidas de protección individual e colectiva

UF 2: SISTEMAS AUDIOVISUAIS, DE COMUNICACIÓN E DE CONFORT

  Identificar , localizar e describir o funcionamento de  elementos e compoñentes dos dos sistemas audiovisuais, de comuncicación e confort

  Describir o  funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.

  Realizar e/iou interpretar  esquemas de montaxe e  instalación dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort

  Empregar axeitadamente os equipamentos de medición, control e diagnose

  Identificar avarías nos sistemas  audivisuais empregando a documentación  técnica

  Calcular a sección dos conductores empregados nas instalacións

  Realizar procesos de montaxe/desmontaxe e verificacións en compoñentes dos sistemas audivisuais, de comunicación e de confort  interpretando

a documentación técnica

  Describir  os riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas, a sinalización de seguridade e a xestión ambiental de

residuos

  Coñecer e utilizar axeitadamente as medidas de protección individual e colectiva

UF3: SEGURIDADE PASIVA

  Identificar, localizar e describir o funcionamento  dos elementos dos sistemas de seguridade pasiva

  Realizar esquemas de  funcionamento de sistemas de seguridade pasiva para a protección de persoas e habitáculo (airbag, pretensores,

alarmas...)

  Realizar e/ou interpretar  esquemas de montaxe e instalción de sistemas  de seguridade pasiva para a protección de persoas  (airbag,

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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pretensores, cintos.....)

  Realizar e/iou interpretar  esquema de montaxe e instalación de sistemas ou  elementos dos sistemas de seguridade pasiva para a protección  do

habitáculo  (, alarmas, antirroubos ...)

  Coñecer e aplicar as normas de manexo de material pirotécnico

   Identificar avarías nos sistemas de seguridade pasiva para a protección de persoas e habitáculo  empregando a documentación  técnica

  Empregar axeitadamente os equipamentos de medición, control e diagnose

  Realizar procesos de montaxe/desmontaxe e verificacións en compoñentes dos sistemas de seguridade pasiva para a protección de persoas e

habitáculo

  Describir  os riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas, a sinalización de seguridade e a xestión ambiental de

residuos

  Coñecer e utilizar axeitadamente as medidas de protección individual e colectiva

  Identificar os tipos de cristais do vehículo polo tipo  de montaxe

  Realizar sustitución de lúas e outros elementos accesorios da carrozaría  (pechos, gornecidos...)

2.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

Os aspectos de avaliación serán:

Probas escritas

Valóranse os coñecementos técnicos adquiridos polo alumno, tanto dende o aspecto teórico coma sobre a capacidade de aplicalos na práctica.A

puntuación será do 0 a 10. O peso da cualificación de cada pregunta aparecerá indicada no texto da mesma pregunta. Será necesario acadar unha

nota igual ou superior a 5 para considerar superada a proba.

Como minimo realizarase unha proba escrita por avaliación, en caso  de facer máis dunha proba por avaliación, calcularase a nota media ou

ponderada, segundo a importancia e/ou extensión da materia incuída en cada unha delas, sempre que a nota non sexa inferior a 4.

Traballos e prácticas na aula- taller

Será o resultado da valoración das distintas prácticas executadas polo alumno, ben sobre  maquetas, sobre elementos previamente desmontados,

ou no taller sobre vehículo . Valoraranse aspectos tales como: Coidado do material, instalacións,equipamento e ferramentas, actitude  ordeada e

metódica na realización de tarefa, limpeza na execución de actividades e no posto de traballo, actitude responsable e iniciativa no traballo

individual e grupal, desenvolvemento do traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas, seguimento das indicacións pertinentes e

as especificacións técnicas, utilización dos  EPIS de xeito adecuado e cumprimento das medidas de seguridade colectiva, identificación dos riscos

e perigos no desenvolvemento das tarefas, cumprimento das normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental e resposta positiva

ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades   Estas prácticas terán un valor do 70% da nota neste

apartado. O 30% restante corresponderá ás fichas de traballo ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada e que

deberán ser entregadas en forma e prazo indicado pola docente. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica,
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o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede) así como a limpeza e claridade. A entrega en

prazo destas fichas non aporta puntuación, e requisito para a baremacion, entregar fóra de prazo implicará un desconto do 75% na puntuación.

Será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media  para obter a cualificación positiva neste aspecto.

Aspectos avaliables en porcentaxes:

Probas escritas :50 %

Valoración dos traballos e prácticas na aula : 50 %

A nota final de cada avalición será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nos aspectos avaliables ,sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das partes para poder realizar a media.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das avaliacións, sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das avaliacións.

A aproximación a número enteiro das notas numéricas será como segue:

entre 0,00 e 1,50=1

entre 1,51 e 2,50=2

entre 2,51 e 3,50=3

entre 3,51 e 4,50=4

entre 4,51 e 5,50=5

entre 5,51 e 6,50=6

entre 6,51 e 7,50=7

entre 7,51 e 8,50=8

entre 8,51 e 9,50=9

entre 9,51 e 10=10

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A recuperación das partes non superadas nunha avaliación realizarase, como norma xeral,  na avaliación seguinte, dacordo co procedemento  que

se relata:

O alumnado  que non acadara a cualificación positiva  na proba ou probas escritas terá que realizar unha única  proba escrita, que se formulará  en

base aos contidos non superados e será valorada conforme aos criterios expostos no epígrafe 5 da programación.

Tamén se poderá superar mediante a elaboración dun traballo  sobre a materia obxecto de recuperación, sempre que acadase  a cualificación

positiva nos outros dous aspectos avaliables. A nota obtida por este procedemento non computará máis de 5.

O alumnado que non acadara a cualificación positiva no aspecto traballos e prácticas na aula-taller, realizará un exame práctico que se formulará
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en base ás partes prácticas non superadas e/ou  realizará unha serie de prácticas seleccionadas  pola docente que serán valoradas conforme aos

criterios expostos no epígrafe 5 da programación . Neste último caso deberá entregar o alumno a correspondente ficha ou memoria de prácticas.

A data ou datas  para a recuperación das partes non superadas, consensuarase previamente co alumnado afectado.

Co ánimo de respectar a diversidade de ritmos e circunstancias de cada alumno, recóllese aa posibilidade de recuperar as partes non superadas

antes de finalizar a avaliación, quedando esta opción a criterio da docente.

Para todos aqueles alumnos que, chegado o fin de curso non conseguiran acadar a avaliación positiva  da forma anteriormente descrita, disporán

dunha última proba  de caracter teórico-práctico que fará referencia os contidos mínimos desta programación naqueles aspectos non superados.

Serán aplicados os criterios de avaliación e cualificación estipulados nesta programación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para aquel alumnado  que perda o dereito á avaliación continua segundo o establecido na  normativa,  realizarase unha

proba extraordinaria de avaliación, que permitirá ao  alumno evidenciar a adquisición dos resultados da aprendizaxe establecidos.

Datas da proba:  As datas e horario serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro ou na porta da aula onde normalmente se imparten as

clases deste módulo.

Constará dunha proba práctica e outra teórica ou ben unha combinación de ambas, segundo o profesorado considere oportuno para o

aproveitamento e resultado satisfactorio do procedemento de avaliación. Na formulación e avaliación destas probas, aplicaranse os criterios de

cualificación e os mínimos exixibles recollidos na programación.

-Reforzos para lograr a recuperación: Durante o curso o alumnado poderá consultar dúbidas e contribuír ó seu plan individualizado de

recuperación.

Teranse en conta os intrumentos de avaliación positivos a aquel alumno que perdendo o dereito á avaliación, demostre aproveitamento das horas

que ven a clase  aplicando os criterios de corrección expresados na programación.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Realizarase nas reunións de departamento cunha frecuencia mínima mensual seguimento da programación na cal se reflectirá o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer unha  avaliación do planificado na presente programación e da

propia práctica docente: De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas

distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se considera

necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Así mesmo,

deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Realizarase unha proba escrita con preguntas

sinxelas relacionadas cós contidos do módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.

Tamén se recabará información sobre estudos previos cursadso, experiencia profesional etc.. Dos resultado da avaliación inicial obteranse

información para determinar posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado

en relación co perfil profesional correspondente. Serviranos ademais como ferramenta de  valoración cualitativa do alumnado, tanto  desde un

punto de vista grupal como individual. É un transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e

polo tanto, é esencial para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

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

Aquel alumnado que non responda globalmente os obxectivos programados aplicaránselles diferentes actividades

complementarias cun plantexamento aberto de adaptación e reforzo, insistirase priorizando os contidos mínimos de

cada unidade de didáctica. Poderase formular, entre outras:

- Repetición de exercicios e prácticas de taller.

- Realización de resumes de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras.

- Utilización das novas tecnoloxías

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O profesorado, ademais de instructor e tansmisor de coñecementos técnicos, é educador, e debe colaborar na formación integral do alumnado.

Debe polo

tanto proporcionar unha información máis completa indo máis alá dos contidos propios do módulo, introducindo en cada unidade un conxunto de

coñecementos transversais en paralelo cos de tipo técnico.

-Os posibles temas transversais son:

-Educación moral e cívica: fomento de actitudes de respeto cara os demaís, fomento de actividades de traballo en equipo. Trabállase tamén na

valoración e conservación dos equipos, materiais e instalacións do centro coas que se traballa.

-Educación para a paz: buscarase favorecer a colaboración entre os alumnos, o respecto polas opinións, ideas ,solucións e modos de traballos

distintos ós propios.

-Educación para a igualdade entre os sexos: fomentarase o trato non discriminatorio, particularmente nas actividades desenvoltas no taller,

evitando perpetuar a idea tradicional da existencia de roles de traballo e profesións exclusivamente masculinos .Promoverase a análise crítica de

certos estereotipos que ubican á muller no mundo do automóbil coma un suxeito meramente publicitario. Evitarase o uso de linguaxe sexista e

inculcaranse valores que produzan un cambio en actiudes a partir da colaboración entre sexos nos grupos de traballo.

-Educación ambiental: nesta materia o tema trátase, non tanto como un contido transversal, senón incluido explícitamente na programación, na

meirande parte das unidades de traballo, de xeito que comprenda a interrelación entre as actividades propias do módulo e as súas repercusións

sobre o medio ambiente.

-Educación para a saúde: deberase asumir como integrante de todos os contenidos do módulo, e posto que as actividades a desenvolver, son
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unha fonte de riscos importantes, deberase fomentar o coñecemento dos mesmos, así coma dos hábitos e medidas de precaución e seguridade,

tanto persoais como de uso, para evitar danos derivados das mesmas

-Educación do consumidor: aínda que non se trate explícitamente en nengunha unidade débese procurar ó alumnado instrumentos de

coñecementos, análise e crítica que o capaciten para adoptar unha actitude responsable ante ofertas de diferentes tipos (especialmente na

propaganda de vehículos) tendo en conta as consecuencias persoais e sociais que conleva o consumo irresponsable.

-Educación vial: promoverase o análise crítico de certas actitudes e comportamentos que contraveñen as normas de circulación (excesos de

velocidade , relación alcohol-conducción,), poñendo en perigo a integridade persoal e allea.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares serán as acordadas nas reunións de departamento  e aprobadas polo Consello Escolar do

Centro

10.Outros apartados

10.1) covid

Debido a la situación extraordinaria que temos neste curso 2020/21, as medidas que se adoptarán en caso de novo confinamento serán o uso das

plataformas dixitais facilitadas pola Xunta de educación. Neste caso usaremos a platafoma Moodle onde se lles enviarán tarefas e actividades

individuais seguindo os criterios de aprendizaxe que contén este módulo. ditas actividades serán avaliadas continuamente.

En canto as prácticas de talleres, usaremos sempre os EPIs e manteranse as distancias de seguridade sempre que se garantice o espazo axeitado

para o desenrolo destas, a desinfectaranse continuamente as ferramentas e útiles ou máquinas de traballo correspondentes.

Todo aqueles resultados de aprendizaxe que non foron superados polo alumnado polo curso pasado debido o confinamento, seran traballados de

xeito transversal o longo do presente curso. Ditos resultados de aprendizaxe derivan da avaliación inicial e NON serán avaliables.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3044 Amovibles 62020/2021 249208

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

Profesorado asignado ao módulo RUBÉN GARCÍA ARES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos

consiste en realizar operacións básicas de mantemento electromecánico e carroza-

ría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amo-

vibles do vehículo, e executando operacións básicas de preparación de superficies,

operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos la-

borais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por

escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP3044_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Desmontaxe de pezas
exteriores e accesorios

100 38 X X X X

2 Operacións de desmontaxe e
montaxe de gornecementos e
do conxunto de pechamento e
de elevación de cristais

69 27 X X X X

3 Reparación e substitución de
cristais

50 23 X X X X

4 Normas de prevención e
ambientais

30 12 X X X X

Total: 249

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Desmontaxe de pezas exteriores e accesorios 100

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición SI

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica SI

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Desmontaxe de pezas exteriores e accesorios 100,011.1 Operacións de desmontaxe e montaxe de pezas exteriores e accesorios

100TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 1 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 3 CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría
e as súas características estruturais

OU.3•

S 4 CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da
carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica
utilizada

OU.4•

S 3 CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características
estruturais e metrolóxicas

OU.5•

S 3 CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de
aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

OU.6•

S 2 CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os
procedementos e as técnicas adecuadas

OU.7•

S 3 CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas
establecidas por fábrica

OU.8•

S 4 CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías
detectadas

OU.9•

S 3 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.10•

S 3 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.11•

S 3 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.12•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.13•

S 3 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.14•

S 3 CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas
súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

OU.15•

S 3 CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e
as precaucións establecidas por fábrica

OU.16•

S 3 CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo
de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

OU.17•

S 3 CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que
se asegure a calidade de funcionamento

OU.18•

S 3  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.19•

S 2 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou
mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas
características principais

OU.20•

S 3 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.21•

S 2 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo
os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

OU.22•

S 3 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello
retrovisor, sensores, etc.)

OU.23•

S 2 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.24•

S 3 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.25•

S 3 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.26•

S 3 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.27•

S 3  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.28•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.29•

S 3 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.30•

S 3 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.31•

S 3 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.32•

S 4 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.33•

S 2 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.34•

S 3 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.35•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

 0Paragolpes: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

  Teitos solares e capotas.

  Accesorios.

 Unións desmontables, roscadas, remachadas e pegadas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Unións articuladas.

 Outras unións.

 Portas: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Capós: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

100,0Desmontaxe de pezas
exteriores e accesorios -
REALIZAR O PROCESO
DE MONTAXE E
MONTAXE DE PEZAS
EXTERIORES E
ACCESORIOS

Exposicion dos sitemas
de
unión e dos procesos
de
substitucion dos
elementos
amovbles da carrocería

•

Desmontaxe e montaxe
de
elementos da
carrozaría

•

Toma de notas e
apuntes no cuaderno
de aula
Debate de dubidas

•

Desmontaxe e montaxe
de elementos
amovibles da carrozaría
en diferentes vehiculos
do taller.

Asesoramento,
colaboración e
resolución de dúbidas
durante o realización
dos proceso de
desmontaxe e montaxe

•

• Aula con proxector e
conexión a internet.

•

Vehiculos do taller,
Utiles e ferramentas
propias das operacions
de desmontaxe e
montaxe dos elentos
amovibles da carrozaría

•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

OU.35•

100,0TOTAL

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Operacións de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e de elevación de cristais 69

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica SI

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposicion dos elementos de gornecementos, sistemas de
peche e alzavidros

34,511.1 Coñecer os diferentes gornecementos, sistemas de peche e alzavidros

Desmontaxe e montaxe de gornecementos, sistemas de peche
e alzavidros

34,522.1 Coñecer os procesos de desmontaxe dos diferentes elementos en
gornecementos, sistemas de peche e alzavidros

69.0TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 2 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 2 CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas
establecidas por fábrica

OU.3•

S 2 CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías
detectadas

OU.4•

S 2 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.5•

S 3 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.6•

S 5 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.7•

S 4 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.8•

S 3 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.9•

S 3 CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas
súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

OU.10•

S 2 CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e
as precaucións establecidas por fábrica

OU.11•

S 3 CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo
de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

OU.12•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que
se asegure a calidade de funcionamento

OU.13•

S 3  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.14•

S 2 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou
mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas
características principais

OU.15•

S 2 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.16•

S 2 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo
os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

OU.17•

S 3 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello
retrovisor, sensores, etc.)

OU.18•

S 4 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.19•

S 5 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.20•

S 4 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.21•

S 5 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.22•

S 3  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.23•

S 4 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.24•

S 5 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.25•

S 4 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.26•

S 4 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.27•

S 5 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.28•

S 3 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.29•

S 4 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.30•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

 0Paragolpes: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

  Teitos solares e capotas.

  Accesorios.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Unións articuladas.
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Contidos

 Outras unións.

 Portas: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Capós: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Tipos de danos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,5Exposicion dos elementos
de gornecementos,
sistemas de peche e
alzavidros - REALIZAR O
PROCESO DE MONTAXE
E MONTAXE DE PEZAS
EXTERIORES E
ACCESORIOS

Exposicion dos
elementos 20,0
de gornecementos,
sistemas de peche e
alzavidros

• Toma de notas e
apuntes no cuaderno
de aula
Debate de dubidas

• • Aula con proxector e
conexión a internet

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,5Desmontaxe e montaxe de
gornecementos, sistemas
de peche e alzavidros -
Desmontaxe e montaxe de
gornecementos, sistemas
de peche e alzavidros

Desmontaxe e montaxe
de
gornecementos,
sistemas
de peche e alzavidros

• Desmontaxe e montaxe
de gornecementos,
sistema de peche e
alzavidos en vehiculos
do taller.

• • Vehiculos do taller,
Utiles e ferramentas
propias das operacions
de desmontaxe e
montaxe de
gornecementos,
sistemas de peche e
alzavidos

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

69,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Reparación e substitución de cristais 50

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica SI

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica SI

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposicion de difernetes tipos e dos procesos de substitucion
de lunas e cristais

25,011.1 Coñecer os diferentes tipos de lunas e cirstais empregados e os distintos
sitemas de montaxe.

Desmontaxe e montaxe de lunas e cristais en vehiculos 25,022.1 Coñecer os procesos de desmontaxe e montaxe de lunas e cristais

50TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 1 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 2 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 3 CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría
e as súas características estruturais

OU.3•

S 2 CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da
carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica
utilizada

OU.4•

S 3 CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de
aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

OU.5•

S 3 CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías
detectadas

OU.6•

S 3 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.7•

S 3 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.8•

S 3 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.9•

S 3 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.10•

S 3 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.11•

S 3 CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas
súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

OU.12•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e
as precaucións establecidas por fábrica

OU.13•

S 4 CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo
de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

OU.14•

S 2 CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que
se asegure a calidade de funcionamento

OU.15•

S 3  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.16•

S 4 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou
mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas
características principais

OU.17•

S 3 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.18•

S 2 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo
os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

OU.19•

S 2 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello
retrovisor, sensores, etc.)

OU.20•

S 5 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.21•

S 3 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.22•

S 4 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.23•

S 3 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.24•

S 3 CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identificando o tipo de dano que
cumpra reparar, utilizando as resinas adecuadas e seguindo os procedementos prescritos,
asegurando unha reparación de calidade

OU.25•

S 3  CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse as anomalías detectadas OU.26•

S 3  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.27•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.28•

S 3 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.29•

S 4 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.30•

S 3 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.31•

S 4 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.32•

S 3 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.33•

S 3 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.34•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.
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Contidos

  Teitos solares e capotas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Outras unións.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.

 Tipos de danos.

 Técnicas de reparación.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Exposicion de difernetes
tipos e dos procesos de
substitucion de lunas e
cristais - Exposicion de
difernetes tipos e dos
procesos de substitucion de
lunas e cristais

Desmontaxe e montaxe
de
lunas e cristais en
vehiculos.

• Desmontaxe e montaxe
de lunas e cristais en
vehiculos do taller

• • Vehiculos do taller,
Adhesivos de lunas e
imprimacions, Útiles e
ferramentas para o
despegado e pegado
de lunas

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Desmontaxe e montaxe de
lunas e cristais en vehiculos
- Desmontaxe e montaxe
de lunas e cristais en
vehiculos

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

50,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Normas de prevención e ambientais 30

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica NO

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposición dos riscos e normas de seguridade e hixiene no
taller

30,011.1 Coñecer os riscos e normas para evitar accidentes no taller

30TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 1 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 2 CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría
e as súas características estruturais

OU.3•

S 3 CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da
carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica
utilizada

OU.4•

S 2 CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características
estruturais e metrolóxicas

OU.5•

S 2 CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de
aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

OU.6•

S 2 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.7•

S 1 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.8•

S 1 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.9•

S 2 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.10•

S 2 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.11•

S 2  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.12•

S 4 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.13•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.14•

S 3 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.15•

S 6 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.16•

S 7 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.17•

S 5 CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identificando o tipo de dano que
cumpra reparar, utilizando as resinas adecuadas e seguindo os procedementos prescritos,
asegurando unha reparación de calidade

OU.18•

S 6  CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse as anomalías detectadas OU.19•

S 4  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.20•

S 7 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.21•

S 7 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.22•

S 5 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.23•

S 4 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.24•

S 5 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.25•

S 3 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.26•

S 6 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.27•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

  Accesorios.

 Unións desmontables, roscadas, remachadas e pegadas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Outras unións.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.
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Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Exposición dos riscos e
normas de seguridade e
hixiene no taller -
Exposición dos riscos e
normas de seguridade e
hixiene no taller

Exposición dos riscos e
normas de seguridade
e
hixiene no taller

• Toma de notas e
apuntes no cuaderno
de aula
Debate de dubidas

• • Aula con proxector e
conexión a internet

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

30,0TOTAL
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   - CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo  unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

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

- 28 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumpran

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos,

recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos

prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

Os alumnos/as que teñan suspensa a parte procedemental, poderán recuperala mediante unhas actividades prácticas propostas polo profesor.

A nota na parte actitudinal so podra ser recuperada a criterio do profesor.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ós alumnos que superen o 10% de faltas, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito a

Avaliación Continua (no momento en que ocorra). O alumno poderá asistir a clase, pero non será avaliado por trimestres.

Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a capacitación. Esta proba final, consistirá

en exames teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas. O alumno superará ó módulo si en cada unha

de estas probas obtén unha nota igual ou superior a 5.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado

na presente programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados

nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou

actividades, aumentando se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

Todos os cambios que sexan producidos na programación serán reflexados nos modelos de seguimento da

programación do plan de calidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliacion iniciar realizarase a mediados de outubro, para detectar dificultades na diversidade do grupo.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, proporanse actividades

extras para compensar as carencias que sexan detectadas, e poder acadar os resultados de aprendizaxe, estas

actividades serán de carácter práctico e/ou teórico, facilitándolle nas sesións de ensino-aprendizaxe apoio e soporte

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O relativo a educación en valores está referido nas respectivas unidades didácticas dentro dos criterios de avaliación

que fan referencia a actitude de traballo de organización en grupo, orde e limpeza, actitude positiva de traballo e

colaboración, etc. partindo duns mínimos exixibles para alumnos que obtan a acadar o título profesional.

De maneira xeral:

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos

seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como

aceites, combustibles sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que

incorporan os automóbiles funcionen de forma correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade

e hixiene no traballo, así como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no

modulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares definitivas será as que se indiquen no momento polo departamento en acordo con tódolos

ciclos e cursos da familia profesional.

De tódolos xeitos, dende este módulo se proporá unha visita a unha factoría de vehículos e/ou de fabricación de compoñentes e outra conferencias

ou demostracións específicas sobre os obxectivos do módulo

10.Outros apartados

10.1) COVID 19

No caso de que a situación excepcional de pandemia na que nos atopamos nos obrigue a estabrecer un escenario de docencia semipresencial ou

a distancia,seguiranse as instruccións da autoridade competente, que poderían implicar unha modificación da presente programación. En dita

situación a canle de comunicación co alumnado será a aula virtual Moodle, e Cisco webex.

Durante as realizacións de prácticas en talleres, manteranse na medida do posible as distancias de sguridade sempre e cando a tarefa en cuestión

o permita. En todo momento será obrigatorio o uso de mascarilla e pantalla protectora, así como luvas ou no seu defecto desinfección constante da

ferramenta e mans.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3045 Preparación de superficies 52020/2021 175146

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR VEIGA QUINTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O título profesional básico en Mantemento de Vehículos queda identificado polos

seguintes elementos:

¿ Denominación: profesional básico en Mantemento de Vehículos.

¿ Nivel: formación profesional básica.

¿ Familia profesional: Transporte e Mantemento de Vehículos.

¿ Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada da

Educación).
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP3045_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 Mantemento e limpeza dos
equipos de preparacion en
pintado.

Mantemento dos distintos equipos esistentes no taller de
pintura e medidas de seguridade a seguir no mesmo

55 33 X X

2 Igualacion de superficies e
enmascarado das mesmas.

Aplicacións de imprimacións e masillas de acabado e
protección de superficies

60 33 X X

3 Aplicacions de aparellos e
materiais de acabado.

Apicacións de aparellos e productos de acabado 60 34 X X

Total: 175

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Mantemento e limpeza dos equipos de preparacion en pintado. 55

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os procedementos establecidos SI

RA6 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aprendizaxe do funcionamento dos diferentes equipos do taller
de pintura, e mantenimiento dos mesmos

55,011.1 Manter a maquinaria do taller de pintura

55TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA5.1 Realizouse a limpeza das pistolas na lavadora, e describiuse o funcionamento desta OU.1•

S 8 CA5.2 Realizouse o mantemento dos equipamentos de secado por infravermellos,
respectando as normas de seguridade no seu emprego

OU.2•

S 8 CA5.3 Realizouse o mantemento das instalacións de aire a presión (compresor, liñas de
servizo, etc.) e identificáronse os elementos construtivos e funcionais

OU.3•

S 8 CA5.4 Substituíronse os filtros do plano aspirante e da cabina de aplicación e secado
(plenum inferior e superior) segundo os procedementos establecidos

OU.4•

S 8 CA5.5 Realizouse a substitución de filtros de aspiradoras móbiles segundo especificacións
de fábrica

OU.5•

S 8 CA5.6 Mantivéronse as instalacións en perfecto orde e limpeza, evitando os posibles riscos
derivados do posto de traballo

OU.6•

S 8 CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

PE.1•

S 8 CA6.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso PE.2•

S 8 CA6.3 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal e ambiental PE.3•

S 7 CA6.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.7•

S 7 CA6.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.8•

S 7 CA6.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.9•

S 7 CA6.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.10•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de lixadura, de aspiración, de secado e de aplicación.

 Recicladora de disolventes.

 Cabina de pintura.

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

55,0Aprendizaxe do
funcionamento dos
diferentes equipos do taller
de pintura, e mantenimiento
dos mesmos - Aprenderase
o funcionamento dos
diferentes equipos de taller
asi como as precaucions a
ter con cada equipo

O profesor explicara os
diferentes equipos que
atopamos no taller, cal
e a sua función
precaucións que
teremos a hora de
utilizalos equipos, e que
mantemento sera
necesario.

• O alumno aprendera o
funcionamento dos
diferentes equipos, a
precaucións que tera
cos mesmos, e como
mantelos equipos.

• O alumno operara de
maneira autonoma con
todolos equipos
esistentes no taller de
pintura.

• Libros, videos,
diapositivas, apuntes,
manuais, equipamento
do taller, etc...

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•
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55,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Igualacion de superficies e enmascarado das mesmas. 60

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara superficies de aceiro e plástico do vehículo, analizando as características dos materiais empregados e aplicando técnicas establecidas SI

RA2 - Realiza operacións de enmascaramento e desenmascaramento, identificando e seleccionando o procedemento requirido SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aplicacións de masillas para a igualación de superficies,
tecnicas de enmascarado.

60,011.1 Igualar superficies con diferentes tipos de masillas, e aprendizaxe de
técnicas de enmascarado.

60TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Localizouse o dano por procedementos visuais, táctiles e con paso de lixa, e
comprobouse o seu grao de severidade (leve, medio e grave)

OU.1•

S 5 CA1.2 Eliminouse a pintura do vehículo utilizando os equipamentos axeitados e o abrasivo
conveniente segundo o seu gran e características

OU.2•

S 5 CA1.3 Comprobáronse os equipamentos de lixadura a máquina, tendo en conta a relación
entre as súas características estruturais e o funcionamento

OU.3•

S 5 CA1.4 Preparáronse os bordos da zona que se vaia pintar segundo os procedementos
establecidos

OU.4•

S 6 CA1.5 Procedeuse á limpeza e ao desengraxamento da zona, tendo en conta a relación
entre os produtos químicos de limpeza e a natureza do material

PE.1•

S 5 CA1.6 Arranxáronse os danos leves con masilla, empregando os produtos de recheo
adecuados na reparación e seguindo os procedementos establecidos

OU.5•

S 5 CA1.7 Executouse a mestura dos compoñentes seleccionados, a masilla de recheo e o
catalizador para efectuar a reparación, interpretando as fichas técnicas do produto

PE.2•

S 5 CA1.8 Secouse con infravermellos e lixouse a masilla co sistema máis adecuado (á man ou
con máquina)

OU.6•

S 5 CA1.9 Corrixíronse os fallos e tomáronse as medidas para que non se repitan OU.7•

S 5  CA1.10 Limpouse e desengraxouse a zona convenientemente, verificando a adecuada
preparación da superficie e tendo en conta a reciclaxe dos residuos xerados

OU.8•

S 6  CA1.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados en condicións de hixiene

OU.9•

S 5 CA2.1 Protexéronse co enmascaramento as zonas adxacentes ás que se vaian pintar, coa
habilidade e a destreza adecuadas

OU.10•

S 5 CA2.2 Elixiuse o material que se vaia empregar, tendo en conta a relación entre as
características funcionais do material e a superficie que se vaia enmascarar

PE.3•

S 6 CA2.3 Identificáronse as zonas que se vaian pintar para enmascarar o que sexa
estritamente necesario

PE.4•

S 5 CA2.4 Desenmascarouse a zona con precaución de non orixinar danos, seguindo as
especificacións técnicas

OU.11•

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA2.5 Utilizáronse convenientemente adhesivos de suxeición do enmascaramento coas
precaucións pertinentes

OU.12•

S 5 CA2.6 Colocouse o burlete na zona adecuada, asegurando a hermeticidade e elixindo o
diámetro axeitado

OU.13•

S 5 CA2.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.14•

S 6 CA2.8 Comprobouse que a zona que ten que estar enmascarada sexa a adecuada e
corrixíronse os fallos, aplicando técnicas e procedementos apropiados

OU.15•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica básica.

 Identificación do dano.

 Decapaxes físicas e químicas.

 Limpeza e desengrasaxamento.

 Aplicación de produtos de recheo. Masillas.

 Lixadura. Granulometría.

 Produtos de enmascarar.

 Cinta de enmascarar.

 Burlete de enmascarar.

 Cintas para molduras.

 Técnicas e procesos de enmascaramento.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Aplicacións de masillas
para a igualación de
superficies, tecnicas de
enmascarado. -
Explicaranse os procesos
de aplicacions de masillas,
e tecnicas de esmascarado
para evitar estropear zonas
abllacentes.

O profesor explicara os
diferentes tipos de
masillas existentes no
mercado asi coma a
aplicación de cada
unha delas, tamen
ensinara as diferentes
técnicas de
enmascarado
existentes.

• Aplicara masillas sobre
diferentes superficies e
aprendera técnicas de
enmascarado.

• o alumno operara de
maneira autonoma nos
procesos de igualación
de superficies e no
enmascarado de
superficies.

• Libros, videos,
diapositivas, apuntes,
manuais, equipamento
do taller, etc...

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

60,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicacions de aparellos e materiais de acabado. 60

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en conta a relación entre os elementos que o compoñen e a súa aplicación SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da preparación de superficies SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aplicacións de aparellos e productos de acabado final. 60,011.1 Aprender diferenciar os productos de pintado e as técnicas de aplicación
dos mesmos

60TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA3.1 Relacionouse o acabamento superficial co tipo de imprimación que se vaia aplicar OU.1•

S 8 CA3.2 Aplicouse a imprimación anticorrosiva e antigrava seguindo as especificacións de
fábrica

OU.2•

S 7 CA3.3 Seleccionouse o tipo de aparello segundo a capacidade de recheo necesaria no
proceso de preparación

OU.3•

S 7 CA3.4 Preparouse o aparello (catalizador mais diluínte) na medida adecuada e segundo a
ficha técnica de fábrica, e describíronse os compoñentes

PE.1•

S 7 CA3.5 Aplicouse o aparello seguindo as especificacións de fábrica PE.2•

S 7 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados, analizando os seus
elementos construtivos, e explicouse o seu funcionamento

OU.4•

S 7 CA3.7 Seguíronse as especificacións de fábrica na aplicación de imprimacións e aparellos PE.3•

S 7 CA3.8 Realizouse o secado, respectando os tempos e con recoñecemento das
características dos equipamentos utilizados (infravermellos, ao forno, etc.)

OU.5•

S 7 CA3.9 Lixouse o aparello utilizando os equipamentos e os abrasivos adecuados para un
acabamento de calidade

OU.6•

S 7  CA3.10 Corrixíronse os fallos, tomando as medidas para que estes non se repitan OU.7•

S 7  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.8•

S 7 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para a preparación de superficies

OU.9•

S 7 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito na preparación de superficies

OU.10•

S 7 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa preparación de superficies

PE.4•

100TOTAL
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4.3.e) Contidos

Contidos

 Protección anticorrosiva.

 Protección contra a grava.

 Protección de baixos.

 Revestimento para xuntas de estanquidade.

 Seladores.

 Imprimacións e aparellos.

 As persoas emprendedoras na preparación de superficies.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na preparación de superficies.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa preparación de superficies.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Aplicacións de aparellos e
productos de acabado final.
- Utilización e aplicación de
diferentes productos de
acabado no vehiculo

O profesor explicara os
diferentes tipos de
aparellos e productos
de acabado existentes,
asi como a sua
aplicación.

• O alumno aplicara
aparellos e productos
de acabado para a
reparación de
automoviles.

• Operar de forama
autonoma na
reparación de pezas do
automovil.

• Libros, videos,
diapositivas, apuntes,
manuais, equipamento
do taller, etc...

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•
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60,0TOTAL
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- CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo  unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

ABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

CONFORME/CUMPRE

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas SI NON

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas SI NON

Mantén a limpeza e no posto de traballo SI NON

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal SI NON

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas SI NON

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas SI     NON

Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva    SI     NON

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas SI    NON

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental SI     NON

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades SI

NON

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumpran

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos,

recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos

prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

Os alumnos/as que teñan suspensa a parte procedemental, poderán recuperala mediante unhas actividades prácticas propostas polo profesor.

A nota na parte actitudinal so podra ser recuperada a criterio do profesor.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ós alumnos que superen o 10% de faltas, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito a

Avaliación Continua (no momento en que ocorra). O alumno poderá asistir a clase, pero non será avaliado por trimestres.

Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a capacitación. Esta proba final, consistirá

en exames teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas. O alumno superará ó módulo si en cada unha

de estas probas obtén unha nota igual ou superior a 5.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado

na presente programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados

nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou

actividades, aumentando se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

Todos os cambios que sexan producidos na programación serán reflexados nos modelos de seguimento da

programación do plan de calidade.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial é unha valoración cualitativa do alumnado, desde un punto de vista grupal e individual. É un

transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e polo tanto, esencial

para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

Esta avaliación farase mediante cuestionarios e observacións que nos achegará información sobre ó alumnado na

primeira semana do curso, isto axudaranos a dilucidar que alumnos poderían estar en risco de non superar os

obxectivos deste curso

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

Aquel alumnado que non responda globalmente os obxectivos programados aplicaránselles actividades

complementarias cun plantexamento aberto de adaptación e reforzo, insistirase priorizando os contidos mínimos de

cada unidade de didáctica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais pretenden dotar ao alumnado dunha formación integral, que contribúa ao seu

desenvolvemento como persoa en todas as dimensións e non só como estudiante. Os temas transversais serán

tratados a medida que se expoñan e estudien co resto de contidos específicos do módulo.

1º.- Educación moral e cívica, onde se desenvolverán criterios de actuación que favorezan intercambios

responsables e comportamentos de respecto, honestidade, tolerancia e flexibilidade cos compañeiros.

2º.- Educación para a paz, onde se desenvolverán habilidades para o traballo en grupo,

escoitando e respectando as opinións dos demais.

3º-Educación para a saúde, respectando as normas de seguridade e hixiene, así como a manipulación de

ferramentas, equipos e instalacións, efectuando as prácticas con rigor, de forma que o resultado cumpra coa

normativa e non teña efectos nocivos para a saúde ou integridade física das persoas, conseguir que o alumnado

reflexione sobre a necesidade de establecer unhas normas de seguridade e hixiene persoal, que as coñeza e poña

en práctica no desenvolvemento das actividades formativas, así como tomar conciencia das posibles

consecuencias de non cumprilas.

4º.- Educación ambiental, para concienciar ao alumnado desenvolva criterios de uso racional dos recursos

existentes, tomando conciencia da súa escaseza ou esgotamento, coñecendo as alternativas dispoñibles

(reutilización, reciclaxe...) e as repercusións ecolóxicas.

5º.- Educación para a igualdade de oportunidades, tomando unha actitude aberta a novas formas organizativas

baseadas no respecto, a cooperación e o ben común, prescindindo dos estereotipos de xénero vixente na

sociedade, profundando na condición humana, na súa dimensión emocional, social, cultural e fisiolóxica,

establecendo condicións de igualdade no traballo en equipo. Ademais debe desenvolverse un uso do linguaxe non

sexista e manter unha actitude crítica fronte a expresións sexistas a nivel oral e escrito.

6º.- Novas tecnoloxías, onde os alumnos e alumnas valoren e incorporen as novas

tecnoloxías, familiarizándose cos instrumentos que ofrece a tecnoloxía para crear, recoller, almacenar, organizar,

procesar, presentar e comunicar a información. Utilizando as novas tecnoloxías na consulta de información técnica,

nos informes, memorias e exposicións orais e escritas.
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Para traballar os contidos transversais débense ter presentes unha serie de criterios:

- Que permitan o traballo en grupo.

- Que non degraden o medio ambiente.

- Que estean perfectamente protexidos para que o alumnado non corra ningún perigo ao usalos ou

manipulalos.

- Que non sexan discriminatorios (nin por razón de sexo, raza, relixión, discapacidade, etc.).

- Fomentar o bo uso dos equipos e das instalacións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Todas as aceptadas na reunion de departamento.

10.Outros apartados

10.1) covid

Debido a la situación extraordinaria que temos neste curso 2020/21, as medidas que se adoptarán en caso de novo confinamento serán o uso das

plataformas dixitais facilitadas pola Xunta de educación. Neste caso usaremos a platafoma Moodle onde se lles enviarán tarefas e actividades

individuais seguindo os criterios de aprendizaxe que contén este módulo. ditas actividades serán avaliadas continuamente.

En canto as prácticas de talleres, usaremos sempre os EPIs e manteranse as distancias de seguridade sempre que se garantice o espazo axeitado

para o desenrolo destas, a desinfectaranse continuamente as ferramentas e útiles ou máquinas de traballo correspondentes.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3046 Electricidade do vehículo 72020/2021 198165

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ASUNCIÓN FERNÁNDEZ LORENZO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O noso Centro acolle alumnado procedente de varias  localidades do Baixo Miño .  Dentro das actividades produtivas máis relevantes da zona,

destacan as pesqueiras, as relacionadas co cultivo agrario (especialmente no referente á producción hortícola e viveirística) e á producción

vitivinícola. Considerar tamén a hostalaría e o turismo como motores da economía da zona, así coma numerosas empresas relacionadas coa

construcción e a automoción (talleres de automóbiles multimarca, de vehículos agrícola vehículos agrícolas,concesonarios  e auxiliares da

automoción)

Ao rematar o 2º curso, e unha vez superada a FCT, o alumno obterá o Título de Profesional básico en Mantemento de vehículos, que o capacitará

para realizar operacións básicas de mantemento electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos,

eléctricos e amobibles, e executando operacións básicas de preparación de superficies en condicións de seguridade e baixo a supervisión dun

técnico de nivel superior. En relación ao módulo de Electricidade, o alumno ao superar positivamente este, estará cualificado para realizar o

mantemento básico dos sistemas eléctricos de carga e arranque e realizar a substitución de elementos básicos do sistema eléctrico de alumeado e

dos sistemas eléctricos auxiliares, aplicando os procedementos estipulados polo fabricante e nas condicións de seguridade requeridas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
304600

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE
ELECTRICIDADE

50 30 X

2 SISTEMAS DE CARGA E
ARRANQUE

50 30 X

3 CIRCUITOS ELÉCTRICOS
AUXILIARES

60 25 X

4 MANUAL DE BOAS
PRÁCTICAS

38 15 X X

Total: 198

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDADE 50

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza operacións de medidas eléctricas básicas, tendo en conta a relación entre as magnitudes e as características dos equipamentos de medida SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Exposición sobre conceptos básicos de electricidade 30,011.1 Coñecer as unidades, composición e magnitudes básicas dos circuitos
eléctricos

1.2 Identificar os distintos tipos de circuitos ou asociación de consumidores

1.3 Coñecer os compoñentes eléctricos e electrónicos máis habitualmente
empregados no automóbil así como a súa simboloxía

1.4 Coñecer e identificar a simboloxía  de elementos electricos e electrónicos
básicos

Realización de medicións eléctricas e cálculos sinxelos 20,022.1 Realizar e analizar as medicións eléctricas empregando os útiles de
medida e comprobación

2.2 Aplicar a lei de Ohm sobre circuitos eléctricos básicos

50TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Relacionáronse os circuítos eléctricos básicos dun vehículo co seu funcionamento PE.1 - Exame e/ou traballo•

S 5 CA1.2 Relacionáronse os elementos eléctricos e electrónicos básicos utilizados no
automóbil coa súa composición, o seu funcionamento e a súa simboloxía

PE.2 - Exame e/ou traballo•

S 25 CA1.3 Comprobouse o funcionamento do circuíto eléctrico básico do vehículo, medindo
voltaxe, continuidade, resistencia e intensidade, en relación coas súas unidades de medida

LC.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 25 CA1.4 Realizáronse co polímetro medicións eléctricas de asociacións de resistencias en
serie e paralelo sobre circuítos eléctricos básicos, segundo os procesos establecidos

LC.2 - Tarefas realizada na aula-taller•

S 25 CA1.5 Relacionouse o valor das resistencias empregadas nos circuítos eléctricos básicos
do vehículo co seu código de cores

PE.3 - Exame e/ou traballo•

N 5 CA1.6 Realizáronse medicións de intensidade coa pinza amperimétrica sobre circuítos
eléctricos básicos do vehículo, segundo os procesos establecidos

LC.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Unidades e magnitudes.

 Composición dun circuíto eléctrico básico.

 Lei de Ohm.

 Asociación de resistencias.

 Equipamentos e utensilios de medida e comprobación.

 Representación da simboloxía dos elementos eléctricos e electrónicos básicos.

 Análise das medidas obtidas cos equipamentos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0 Exposición sobre
conceptos básicos de
electricidade  - Con esta
realizarase unha
aproximación do alumnado
ao tema

Exposición teórica da
unidade na aula por
parte da profesora
axudándose de
presentacións, videos,
internet e elementos
eléctricos e electrónicos
da aula-taller. Axuda e
orientación na
realización dos
exercicios propostos

• Seguir a exposición da
unidade por parte da
profesora, tomando
as notas que crea
convientes.

•

Realizar os exercicios
propostos pola
profesora e analizar os
resultados obtidos

•

•

Coñecer as unidades,
magnitudes e realizar
os cálculos básicos en
circuitos eléctricos
elementais, así como
coñecer os
compoñentes eléctricos
e electrónicos
empregados no
automóbil e a súa
simboloxía

•

Material didáctico de
elaboración propia.
Soporte audiovisual e
elementos eléctricos e
electrónicos da aula-
taller de electricidade.

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

PE.2 - Exame e/ou
traballo

•

20,0Realización de medicións
eléctricas e cálculos
sinxelos

Seguimento,
orientación e corrección
dos supostos prácticos
e exercicios propostos.

• Realización dos
supostos prácticos e
exercicios propostos,
analizando os
resultados operando
con orde, precisión,
limpeza e seguridade.

• Realizar e comprender
a través de medicións
eléctricas e cálculos
sinxelos as leis básicas
que rixen os circuitos
eléctricos. Adquirir
destreza na utilización
dos útiles de medición
e no manexo de
elementos eléctricos e
electrónicos

• Útiles de medida,
compoñentes eléctricos
e electrónicos da aula-
taller de electricidade

• LC.1 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.2 - Tarefas realizada
na aula-taller

•

LC.3 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

PE.3 - Exame e/ou
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

50,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 SISTEMAS DE CARGA E ARRANQUE 50

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións de mantemento básico de elementos do circuíto de carga e arranque, tendo en conta a relación entre os seus parámetros de
funcionamento e as especificacións de fábrica SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposición teórica do circuito de carga e arraque do vehículos 20,011.1 Coñecer a misión e o funcionamento básico  de cada elemento que
compón o sistema de carga e arranque

1.2 Identificar os elementos que compoñen os circuitos de carga e arranque

Realización de prácticas nos elementos que compoñen os
sistemas de carga e arranque

30,022.1 Realizar operacións de verificación e  mantemento básico nos sistemas
de carga e arranque

2.2 Coñecer e realizar técnicas de substitución dos elementos que constitúen
o circuito de carga e arranque

50TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Relacionáronse os principios de funcionamento dos sistemas de carga e arranque
cos seus compoñentes e coa situación no vehículo

PE.1 - Exame e/ou traballo•

N 5 CA2.2 Controlouse o nivel de electrólito da batería segundo as normas establecidas e, en
caso necesario, repúxose

LC.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 5 CA2.3 Verificouse a densidade do electrólito cos aparellos de medida adecuados, tendo en
conta a relación entre os parámetros de tensión e densidade

LC.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA2.4 Substituíuse a batería e comprobouse a súa conexión e o seu funcionamento,
conforme as condicións de seguridade requiridas

LC.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA2.5 Realizouse a substitución do motor de arranque e comprobouse a intensidade que
recibe e o seu funcionamento, conforme os procesos establecidos e as condicións de
seguridade requiridas

LC.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA2.6 Realizouse a substitución do alternador e comprobouse a carga da batería conforme
os procesos establecidos

LC.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA2.7 Realizouse a carga de baterías mediante o cargador segundo os parámetros e as
características técnicas establecidas

LC.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA2.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os
procedementos e as técnicas establecidas

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 10 CA2.9 Mantivéronse as medidas de seguridade que o traballo require TO.2 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Baterías.

 Nomenclatura da batería.

 Asociación de baterías.

 Carga de baterías e comprobación.

 Técnicas de substitución.

 Motor de arranque.

 Alternador. Técnicas de desmontaxe e montaxe. Verificacións básicas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Exposición teórica do
circuito de carga e arraque
do vehículos - Identificar e
coñecer o circuito de carga
e arranque do vehículo e o
funcionamento básico dos
elementos que o compoñen

Exposición dos
contidos da unidade,
empregando material
didáctico e elaboración
propia, audiovisuais,
internet...Explicación
sobre maqueta e/ou
vehículo dos elementos
que compoñen o
circuito de carga e
arranque así como o
seu funcionamento

• Seguimento das
explicacións da
profesora e realización
dos exercicios
propostos

• Comprender o
funcionamento do
circuito de carga e
arranque e identificar
os elementos que
compoñen

• Material didáctico de
elaboración propia,
soporte audiovisual.
Elementos do circuito
de carga e arranque,
maquetas e/ou
vehículos

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

30,0Realización de prácticas
nos elementos que
compoñen os sistemas de
carga e arranque  -
Realizaranse operacións
básicas de mantemento e
control no circuito de carga
e arranque e nos seus
elementos

Explicar as operacións
básicas de mantemento
no circuitos de carga e
arranque, orientar e
axudar na realización
das prácticas propostas
e operacións de
mantemento dos seus
elementos

• Realizar as prácticas
propostas con
pulcritude,precisión e
seguridade, aplicando
os procedementos e
técnicas establecidas.
Anotar e analizar os
resultados obtidos

• Saber facer o
mantemento e
verificacións básicas
dos elementos que
compoñen o circuito de
carga e arranque

• Maquetas e ou
vehículos. Ferramentas
e utillaxe para a
desmontaxe ,
mantemento e
verificación dos
elementos do circuito
de carga e arranque

• LC.1 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.2 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.3 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.4 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.5 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.6 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.2 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

50,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES 60

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o mantemento básico dos sistemas auxiliares do vehículo, analizando os elementos que compoñen cada circuíto e tendo en conta a relación entre os
seus parámetros de funcionamento e as especificacións de fábrica SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación dos diferentes circuitos eléctricos auxiliares e os
elementos que os compoñen

35,011.1 Coñecer os principais circuitos eléctricos auxiliares

1.2 Identificar elementos básicos dos circuitos eléctricos auxiliares dos
vehículos así coma o seu funcionamento

1.3 Interpretar esquemas eléctricos básicos dos circuitos básicos de
alumeado e maniobra

Realización de operacións básicas de mantemento e
verificación nos circuitos eléctricos auxiliares

25,022.1 Realizar reglaxes e verificacións básicas sobre elementos dos circuitos
auxiliares

2.2 evar a cabo operacións de substitución de compoñentes dos circuitos de
alumeado e maniobra

60TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA3.1 Relacionáronse os elementos básicos dos sistemas auxiliares do vehículo cos
elementos que os compoñen, a súa situación e o seu funcionamento

PE.1 - Exame e/ou traballo•

S 10 CA3.2 Realizouse a substitución de faros e pilotos do vehículo e comprobouse o seu
funcionamento e as súas características, segundo as especificacións de fábrica

LC.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA3.3 Substituíronse as lámpadas dos sistemas auxiliares, identificando o tipo e a
nomenclatura serigrafada, segundo os procedementos establecidos

LC.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA3.4 Verificouse a continuidade dos fusibles e, en caso necesario, substituíronse, tendo
en conta as características do fusible e a cantidade de corrente que soporte

LC.3 - Tarefas realizada na aula-taller•

S 5 CA3.5 Substituíronse os relés dos sistemas auxiliares do vehículo, tendo en conta a
relación entre o tipo de relé e o circuíto correspondente

LC.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA3.6 Verificouse e axustouse a altura de faros co regroscopio, segundo as especificacións
de fábrica

LC.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.7 Substituíronse as bucinas do vehículo e verificouse o seu funcionamento LC.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 5 CA3.8 Realizouse a substitución do limpaparabrisas, lavaparabrisas e lavafaros, e
comprobouse o seu axuste e o seu funcionamento, segundo as especificacións técnicas

LC.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.9 Substituíronse os interruptores e os conmutadores do vehículo, e comprobouse o
seu funcionamento

LC.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10  CA3.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema de intermitencias e iluminación: principio de funcionamento.

 Relés.

 Fusibles.

 Interruptores e conmutadores.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe. Comprobacións básicas.

 Axuste de faros.

 Accesorios.

 Bucinas: elementos que as compoñen; técnicas de substitución e verificación.

 Limpaparabrisas, lavaparabrisas e lavafaros: tipos; técnicas de desmontaxe e montaxe; comprobacións básicas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

35,0Explicación dos diferentes
circuitos eléctricos
auxiliares e os elementos
que os compoñen -
Coñecer e interpretar
circuitos eléctricos
auxiliares, así como
identificar os distintos
elementos que os
compoñen

Exposición por parte da
profesora dos principais
circuitos eléctricos
auxiliares: Tipoloxía,
funcionamento,
esquemas eléctricos,
elementos que os
constitúen..

• Seguir a exposición da
unidade e realizar os
exercicios propostos e
actividades
encomendadas.

• Coñecer e identificar
elementos dos circuitos
eléctricos auxiliares:
Relés, fusibles,
interruptores, bucinas,
lámpada, pilotos...

•

Coñecer e identificar os
principais circuitos
eléctricos auxiliares do
vehículo : Sistema de
alumeado, maniobra ,
sinalización,
sinalización acústica..

•

Saber interpretar
esquemas eléctricos
sinxelos de diferentes
circuitos auxiliares

•

Maquetas de circuitos
eléctricos auxilares
e/ou vehículos.
Manuais, material
audiovisual, internet,
videos..

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Realización de operacións
básicas de mantemento e
verificación nos circuitos
eléctricos auxiliares -
Levaremos a cabo
operacións básicas de
mantemento e verificación
dos circuitos eléctricos
auxiliares do vehículo

Supervisar as prácticas
realizadas polos
alumnos aclarando as
dúbidas que puideran
xurdir

•

Orientar e corrixir ao
alumnado na
realización das tarefas
encomendadas

•

Realizar prácticas de
desmontaxe e montaxe
de elementos dos
circuitos eléctricos
auxiliares, verificando a
súa funcionalidade e
operando con orde,
limpeza, e seguridade.

•

Localizar e reparar
avarías sinxelas nos
circuitos eléctricos
auxiliares, realizando
os axustes e reglaxes
cando proceda.

•

Saber
montar/desmontar
elementos dos circuitos
eléctricos auxiliares
(lámpadas, pilotos,
bucinas, fusibles,
limpiparabrisas..)

•

Saber detectar avarías
sinxelas nos circuitos
eléctricos auxiliares

•

Saber realizar reglaxes
de faros

•

Maquetas e /ou
vehículos. Ferramentas
e utillaxe para a
desmontaxe ,
mantemento e
verificación dos
elementos dos circuitos
eléctricos auxiliares

• LC.1 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.2 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.3 - Tarefas realizada
na aula-taller

•

LC.4 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.5 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.6 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.7 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.8 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

60,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS 38

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realización de supostos prácticos sobre a práctica
emprendedora

8,011.1 Coñecer pautas básicas para a iniciativa emprendedora

Explicación sobre as normas de seguridade no traballo e
realización de supostos prácticos

15,022.1 Coñecer os factores de risco no taller de electromecánica

2.2 Coñecer a sinalización de seguridade no taller

2.3 Coñecer e aplicar os equipos de protección individual , sí como manter a
orde e limpeza no posto de traballo

2.4 Identificar os dispositivos de máquinas para a seguridade activa

Explicación sobre as normas de protección ambiental no
traballo e realización de supostos prácticos

15,033.1 Coñecer e respectar as normas ambientais no posto de traballo

38TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de electricidade do vehículo

OU.1 - Realización dos supostos prácticos•

S 5 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de electricidade do vehículo

OU.2 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de electricidade do vehículo

OU.3 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e as máquinas que se vaian manexar

OU.4 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos eléctricos en diferentes operacións do proceso OU.5 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA5.3 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso PE.1 - Exame e/ou traballo•

S 10 CA5.4 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal e ambiental TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 20 CA5.5 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

TO.2 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 5 CA5.6 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller, e
depositáronse nos seus contedores específicos

TO.3 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 5 CA5.7 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

TO.4 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.8 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza TO.5 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 A persoa emprendedora nas operacións de electricidade do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de electricidade do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de electricidade do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Realización de supostos
prácticos sobre a práctica
emprendedora

Propoñer diferentes
supostos prácticos para
que o alumnado
traballe determinados
valores e actitudes
asociados á persoa
emprendedora:
creatividade, iniciativa,
motivación

• Realizar os supostos
prácticos e participar
nas actividades
propostas

• Integrar valores e
actitudes das persoas
emprendedoras  nas
pautas de traballo

• Fichas de traballo,
documentais, videos,
recursos de internet

• OU.1 - Realización dos
supostos prácticos

•

OU.2 - Realización dos
supostos prácticos

•

OU.3 - Realización dos
supostos prácticos

•

15,0Explicación sobre as
normas de seguridade no
traballo e realización de
supostos prácticos  -
Coñeceremos e
aplicaremos as normas de
seguridade no traballo e

Explicación sobre os
riscos, medidas de
seguridade persoal e
colectica  máis
habituais na área
eléctrica de
mantemento de
vehículos. Información
sobre a sinalización de
seguridade no taller

•

Proposta e deseño de
diferentes supostos
prácticos para
identificar riscos, aplicar
medidas  de seguridade
persoal e colectiva e
para coñecer e
identificar a sinalización
de seguridade no taller

•

Realizar os supostos
prácticos propostos,
identificando os riscos
propios do taller, e
adoptando as
medidades de
seguridade persoal e
colectivas para
minimizar estes.

• Identificar os riscos
máis habituais na área
eléctrica de
mantemento

•

Coñecer as normas e
sinalización de
seguridade no taller

•

Empregar os equipos
de protección individual
nas operacións de
mantemento eléctrico
de vehículos

•

Fichas de traballo,
documentais, videos,
recursos de internet,
EPI¿S..

• OU.4 - Realización dos
supostos prácticos

•

OU.5 - Realización dos
supostos prácticos

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.2 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.5 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Explicación sobre as
normas de protección
ambiental no traballo e
realización de supostos
prácticos - Coñeceremos e
aplicaremos as normas
ambientais no possto de
traballo

Explicar ao alumnado
os riscos ambientais
asociados aos
procesos de reparación
de vehículos na área de
electricidade

•

Explicar a importancia
da xestión de residuos
no taller de reparación
de vehículos na área de
electricidade,
fomentando a
conciencia ambiental

•

Coñecer os riscos
ambientais e de xestión
de residuos no taller de
vehículos na área de
electricidade e aplicar
nos procesos as
normas pautadas de
seguridade persoal e
ambiental

• Coñecer os riscos
ambientais no taller de
reparación e aplicar
eses coñecementos
aos traballos realizados
na área de electricidade
nos talleres de
reparacion de vehículos

• Videos, material
audiovisual, internet..

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.3 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.4 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.5 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

38,0TOTAL
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Os mínimos exixibles figuran no epígrafe 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

Os aspectos de avaliación serán:

Probas escritas

Valóranse os coñecementos técnicos adquiridos polo alumno, tanto dende o aspecto teórico coma sobre a capacidade de aplicalos na práctica.A

puntuación será do 0 a 10. O peso da cualificación de cada pregunta aparecerá indicada no texto da mesma pregunta. Será necesario acadar unha

nota igual ou superior a 5 para considerar superada a proba.

Como minimo realizarase unha proba escrita por avaliación, en caso  de facer máis dunha proba por avaliación, calcularase a nota media ou

ponderada, segundo a importancia e/ou extensión da materia incuída en cada unha delas, sempre que a nota non sexa inferior a 4.

Traballos e prácticas na aula- taller

Será o resultado da valoración das distintas prácticas executadas polo alumno, ben sobre  maquetas, sobre elementos previamente desmontados,

ou no taller sobre vehículo . Valoraranse aspectos tales como: Coidado do material, instalacións,equipamento e ferramentas, actitude  ordeada e

metódica na realización de tarefa, limpeza na execución de actividades e no posto de traballo, actitude responsable e iniciativa no traballo

individual e grupal, desenvolvemento do traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas, seguimento das indicacións pertinentes e

as especificacións técnicas, utilización dos  EPIS de xeito adecuado e cumprimento das medidas de seguridade colectiva, identificación dos riscos

e perigos no desenvolvemento das tarefas, cumprimento das normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental e resposta positiva

ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades   Estas prácticas terán un valor do 70% da nota neste

apartado. O 30% restante corresponderá ás fichas de traballo ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada e que

deberán ser entregadas en forma e prazo indicado pola docente. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica,

o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede) así como a limpeza e claridade. A entrega en

prazo destas fichas non aporta puntuación, e requisito para a baremacion, entregar fóra de prazo implicará un desconto do 75% na puntuación.

Será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media  para obter a cualificación positiva neste aspecto.

esario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media  para obter a cualificación positiva neste aspecto.

Aspectos avaliables en porcentaxes:

Probas escritas :50 %

Valoración dos traballos e prácticas na aula : 50 %

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A nota final de cada avalición será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nos aspectos avaliables ,sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das partes para poder realizar a media.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das avaliacións, sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das avaliacións.

A aproximación a número enteiro das notas numéricas será como segue:

entre 0,00 e 1,50=1

entre 1,51 e 2,50=2

entre 2,51 e 3,50=3

entre 3,51 e 4,50=4

entre 4,51 e 5,50=5

entre 5,51 e 6,50=6

entre 6,51 e 7,50=7

entre 7,51 e 8,50=8

entre 8,51 e 9,50=9

entre 9,51 e 10=10

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A recuperación das partes non superadas nunha avaliación realizarase, como norma xeral,  na avaliación seguinte, dacordo co procedemento  que

se relata:

O alumnado  que non acadara a cualificación positiva  na proba ou probas escritas terá que realizar unha única  proba escrita, que se formulará  en

base aos contidos non superados e será valorada conforme aos criterios expostos no epígrafe 5 da programación.

Tamén se poderá superar mediante a elaboración dun traballo  sobre a materia obxecto de recuperación, sempre que acadase  a cualificación

positiva nos outros dous aspectos avaliables. A nota obtida por este procedemento non computará máis de 5.

O alumnado que non acadara a cualificación positiva no aspecto traballos e prácticas na aula-taller, realizará un exame práctico que se formulará

en base ás partes prácticas non superadas e/ou  realizará unha serie de prácticas seleccionadas  pola docente que serán valoradas conforme aos

criterios expostos no epígrafe 5 da programación . Neste último caso deberá entregar o alumno a correspondente ficha ou memoria de prácticas.

A data ou datas  para a recuperación das partes non superadas, consensuarase previamente co alumnado afectado.

Co ánimo de respectar a diversidade de ritmos e circunstancias de cada alumno, recóllese a posibilidade de recuperar as partes non superadas

antes de finalizar a avaliación, quedando esta opción a criterio da docente.

Para todos aqueles alumnos que, chegado o fin de curso non conseguiran acadar a avaliación positiva  da forma anteriormente descrita, disporán

dunha última proba  de caracter teórico-práctico que fará referencia os contidos mínimos desta programación naqueles aspectos non superados.

Serán aplicados os criterios de avaliación e cualificación estipulados nesta programación.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para aquel alumnado  que perda o dereito á avaliación continua segundo o establecido na  normativa,  realizarase unha

proba extraordinaria de avaliación, que permitirá ao  alumno evidenciar a adquisición dos resultados da aprendizaxe establecidos.

Datas da proba:  As datas e horario serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro ou na porta da aula onde normalmente se imparten as

clases deste módulo.

Constará dunha proba práctica e outra teórica ou ben unha combinación de ambas, segundo o profesorado considere oportuno para o

aproveitamento e resultado satisfactorio do procedemento de avaliación. Na formulación e avaliación destas probas, aplicaranse os criterios de

cualificación e os mínimos exixibles recollidos na programación.

Reforzos para lograr a recuperación: Durante o curso o alumnado poderá consultar dúbidas e contribuír ó seu plan individualizado de recuperación.

Teranse en conta os intrumentos de avaliación positivos a aquel alumno que perdendo o dereito á avaliación, demostre aproveitamento das horas

que ven a clase  aplicando os criterios de corrección e cualificación  expresados na programación

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Realizarase nas reunións de departamento cunha frecuencia mínima mensual seguimento da programación na cal se reflectirá o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer unha  avaliación do planificado na presente programación e da

propia práctica docente: de xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas

distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se considera

necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
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A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Así mesmo,

deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Realizarase unha proba escrita con preguntas

sinxelas relacionadas cós contidos do módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.

Tamén se recabará información sobre estudos previos cursadso, experiencia profesional etc.. Dos resultado da avaliación inicial obteranse

información para determinar posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado

en relación co perfil profesional correspondente. Serviranos ademais como ferramenta de  valoración cualitativa do alumnado, tanto  desde un

punto de vista grupal como individual. É un transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e

polo tanto, é esencial para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

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

Para aquel alumnado que non  responda globalmente aos obxectivos programados, adoptarase unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe :

Actividades abertas para que cada alumno as realice segundo as súas posibilidades, ofrecer esas actividades cunha gradación de dificultade en

cada unidade de traballo, organizar a aprendizaxe mediante proxectos que motiven e axuden a relacionar e aplicar coñecementos e propoñer

tarefas e actividades de reforzo que prioricen os contidos mínimos de cada unidade didáctica .

 Poderase formular, entre outras:

- Repetición de exercicios e prácticas de taller

- Realización de resumes de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras a realizar

- Utilización das novas tecnoloxías

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante o desenvolvemento do módulo farase fincapé nos seguintes aspectos:

Educación ambiental: Resaltarase a  importancia de cumprir as normas medioambientais, especialmente no que respecta aos materiais cos que se

traballa na área de electromecánica. Potenciaranse actitudes persoais de aproveitamente de materiais durante o desenvolvemento das

actividades.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade  no traballo, así como o

cumprimento das normas de seguridade, especialmente cando se utilicen máquinas e/ou ferramentas que impliquen riscos.

Educación para a convivencia e a paz: Motivando e facilitando o traballo en grupo, durante a realización das actividades do módulo que o permitan.

Traballarase sobre todo a actitude de diálogo frente ao conflicto.  Fomentarase actitudes de respeto cara as persoas, sexa cal sexa a súa condición

social, sexual, racial ou as súa crenzas, valorando o pluralismo e a diversidade.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se contemplan actividades complementarias e extraescolares polas circunstancias excepcionais impostas pola actual situación derivada da

pandemia COVID-19.

10.Outros apartados

10.1) Ensino semipresencial

No caso de ter que impartir  formación telemática por mandato das autoridades educativas e/ou sanitarias en función da evolución da pandemia

COVID-19, será preciso adaptar os contidos e os procesos de avaliación a estas circunstancias excepcionais. No caso de que en certos momentos

do curso non se poidan impartir docencia de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

temática a impartir neses momentos e inclusive adiantar novos contidos, adaptando á teledocencia, a  metodoloxía na impartición de contidos e

elaboración de probas.

    Os criterios de avaliación e de cualificación serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores, iso si, extrapolados de forma proporcional  á

posible  modificación de actividades non presenciais.

    Os mínimos exixibles corresponderanse tamén co definido nesta programación.

    Utilizaremos principalmente a aula virtual do Centro (plataforma moodle), sen menoscabo do emprego doutras plataformas de educación

telemática de fácil  manexo por parte do alumnado, inclusive outros medios de omunicación telemáticas que se consideren oportunos, tanto para a

impartición de contidos e actividades de ensino e aprendizaxe, como para a entrega de tarefas, exercicios prácticos, traballos   tendo en conta as

circunstancias particulares de cada alumno ou alumna, así coma os medios materiais dispoñibles.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3043 Mecanizado e soldadura 72020/2021 210175

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO TARRÍO ROZAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos consiste en realizar operacións básicas de mantemento

electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando

operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e

protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua

estranxeira.

O módulo de mecanizado e soldadura forma parte do titulo profesional básico en mantemento de vehículos. Impártese no Ies de Fene, situado en

Barallobre. Fene e un concello rural e industrial. A sua principal actividade económica durante a segunda mitade do século XX, foi a construcción

naval. Diversas crisis no sector desembocaron en sucesivas reconversións, como consecuencia, unha elevada tasa de paro e unha dubitativa

recuperación económica, foron arrastradas durante anos sen recuperar a puxanza de épocas pasadas. Hoxe o municipio esfórzase por diversificar

pouco a pouco a sua economía, incrementando a súa superficie industrial e atraendo novas actividades económicas que permitan superar a

excesiva dependencia que a economía local ten ainda do sector naval.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP3043_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Introducción o taller de
mecanizado e soldadura

Coñecer ferramentas e equipos utilizados no taller e aprender
a manexalos

20 10 X X

2 Metroloxía e trazado Coñecer as unidades de medida, útiles de medida e útiles de
trazado.

40 25 X X

3 Debuxo técnico Aprender a realizar representación gráfica de pezas. 10 5 X

4 Técnicas de mecanizado Conocer as técnicas mais empregadas no mecanizado básico
de pezas.

70 30 X

5 Soldadura de metales e
plásticos

Coñecer os distintos tipos de soldadura, equipos e materiais
de aportación.

70 30 X

Total: 210

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción o taller de mecanizado e soldadura 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificar e coñecer o funcionamento das ferramentas e
materiais utilizadas no taller de mecanizado e soldadura.

20,011.1 Saber utilizar de maneira axeitada as máquinas e ferramentas do taler de
mecanizado e soldadura.

20TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se vaia
desenvolver

LC.1•

S 10 CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en función das súas
prestacións no proceso

LC.2•

S 5 CA2.3 Relacionáronse os tipos de materiais con parámetros de velocidade, avance e tipo
de ferramenta

TO.1•

S 5 CA2.4 Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas a cambios de
ferramenta e formato

TO.2•

S 10 CA2.5 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos
equipamentos, dos utensilios e das ferramentas

TO.3•

S 10 CA2.6 Ordenouse o posto de traballo evitando accidentes propios da profesión TO.4•

S 10 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se
empreguen e dos equipamentos e das máquinas que se manexen

PE.1•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso de mecanizado ou
soldadura

PE.2•

S 10 CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de
cada proceso

LC.3•

S 10 CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas
actividades de cada proceso

LC.4•

S 10 CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza LC.5•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Identificación do proceso de traballo.

 Clasificación de equipamentos, utensilios e ferramentas.

 Materiais: produtos férreos, aceiros, aliaxes non férreas e plásticos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Identificar e coñecer o
funcionamento das
ferramentas e materiais
utilizadas no taller de
mecanizado e soldadura. -
Coñecer materiais,
ferramentas e equipos
utilizados no taller e
aprender a manexalos

Explicar a organización
do taller, o
funcionamento das
máquinas e
ferramentas e as
características dos
materiais.

• Realizar a
organización,
mantemento posta a
punto das máquinas, e
clasificación dos
materiais utilizados no
taller.

• Axustar e regular as
máquinas e equipos.

• Máquinas, útiles e
ferramentas.

• LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

20,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Metroloxía e trazado 40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar NO

RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, e describe o proceso NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificar e empregar os útiles de medida e operar
destramente con eles facendo medicións.

40,011.1 Aprender a medir cos útiles de medida e coñecer os útiles empregados
no trazado

40TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se vaia
desenvolver

PE.1•

S 20 CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en función das súas
prestacións no proceso

TO.1•

S 20 CA2.5 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos
equipamentos, dos utensilios e das ferramentas

LC.1•

S 20 CA2.6 Ordenouse o posto de traballo evitando accidentes propios da profesión LC.2•

S 20 CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se vaian utilizar,
en relación coas características do traballo encargado

TO.2•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Metroloxía: concepto de apreciación e estimación; aparellos de medida directa (regra, metro, calibre pé de rei e micrómetros); análise e utilización dos aparellos de medida directa e por
comparación.
 Clasificación de equipamentos, utensilios e ferramentas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Identificar e empregar os
útiles de medida e operar
destramente con eles
facendo medicións. -
Coñercer a metroloxía e as
unidades de medida e o
manexo dos aparatos de
medida.

Explicar as unidades de
medida e o
funcionamento dos
instrumentos de
medición e útiles de
trazado

• Coñecer os aparellos
de medida e trazado e
realizar medicións.

• Realizar medidas cos
distintos aparellos de
medida.

• útiles de medida,
calibre, micrómetro,
reloxio comparador,
galgas, reglas, puta de
trazar.....

• LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

40,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Debuxo técnico 10

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Interpreta, cota e reproduce planos sinxelos de diferentes elementos e pezas, con interpretación das súas características, aplicando procesos normalizados SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realizar representación gráfica de pezas. 10,011.1 Aprender a realizar a representación gráfica de pezas e acotar.

10TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza ou do elemento que haxa que
utilizar no proceso de mecanización

PE.1•

S 20 CA1.2 Realizouse a reprodución do plano sobre papel e na superficie que se deba
mecanizar

PE.2•

S 10 CA1.3 Identificáronse e clasificáronse os utensilios de debuxo e trazado en función do
proceso que cumpra realizar

PE.3•

S 10 CA1.4 Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra
utilizar, seguindo os procedementos establecidos

PE.4•

S 10 CA1.5 Seleccionáronse as ferramentas de medida clasificándoas de acordo co plano e coa
superficie onde haxa que realizar o proceso

PE.5•

S 10 CA1.6 Realizáronse as medidas coa precisión que o proceso exixe e conforme os
procedementos establecidos

PE.6•

S 20 CA1.7 Operouse de xeito ordenado, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

PE.7•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos da normalización e cotación.

 Representación de pezas. Vistas normalizadas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Realizar representación
gráfica de pezas. - Coñecer
os sistemas de
representación e acotación
gráfica de pezas.

Explicar os sistemas de
representación gráfica
e acotación.

• Realizar representación
gráfica de pezas.

• Coñecer os sistemas
de representación
gráfica e realizar planos
sinxelos no taller.

• Aula polivalente, reglas,
pezas.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

10,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas de mecanizado 70

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, e describe o proceso SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realizar prácticas de mecanizado básico, cortes con sierra,
limado, tradeado e roscado.

70,011.1 Aprender as técnicas de mecanizado básico e operar destramente cos
útiles e ferramentas.

70TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se vaian utilizar,
en relación coas características do traballo encargado

LC.1•

S 10 CA3.2 Suxeitouse a peza de xeito adecuado no torno de banco LC.2•

S 10 CA3.3 Realizouse o achandamento, o escuadro e o paralelismo das caras da peza, coa
lima adecuada e seguindo os procedementos establecidos

TO.1•

S 10 CA3.4 Realizáronse con precisión as operacións de corte, identificando os seus parámetros
e aplicando as técnicas e os procedementos establecidos

TO.2•

S 10 CA3.5 Realizáronse con destreza os procesos de tradeadura, seleccionando as
ferramentas propias a cada material, e describíronse as características destas

TO.3•

S 10 CA3.6 Executouse con habilidade o procedemento de roscaxe á man, identificando o tipo
de rosca e manexando as ferramentas precisas para roscar trades e espárragos

LC.3•

S 10 CA3.7 Realizáronse con precisión procesos de remachadura de diversos tipos, asegurando
que a unión se efectúe segundo as especificacións técnicas e en condicións de calidade

LC.4•

S 15 CA3.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os
procedementos e as técnicas adecuadas e seguindo as ordes establecidas

LC.5•

S 15 CA3.9 Comprobouse a calidade do produto resultante e corrixíronse as anomalías
detectadas

TO.4•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Selección do procedemento.

 Orde no desenvolvemento dos procesos: limadura, serraxe, roscaxe, remachadura e tradeadura.

 Comprobación e verificación do desenvolvemento do traballo.
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4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

70,0Realizar prácticas de
mecanizado básico, cortes
con sierra, limado, tradeado
e roscado. - Coñecer as
técnicas de mecanizado
básico de pezas.

Explicar as técnicas de
mecanizado, limado,
serrado, tradeado e
roscado.

• Realizar operacións de
mecanizado
conseguindo os
resultados esixidos e
mantendo orde e
limpeza no posto de
traballo.

• Aprender a facer as
operacións de
mecanizado, limado,
tradeado, roscado,
identificación de roscas.

• Serras, limas, trade,
radiais, serra de cinta,
brocas, útiles de
roscado.

• LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

70,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Soldadura de metales e plásticos 70

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamentos e aplicando as especificacións técnicas do proceso SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realizar prácticas de soldadura de materiais metálicos e
plásticos.

70,011.1 Aprender a realizar unións soldadas, o funcionamento dos equipos de
soldadura e a regulación dos seus parámetros.

70TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Identificouse e organizouse o material e as súas propiedades LC.1•

S 10 CA4.2 Clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das características do
material que cumpra soldar

PE.1•

S 10 CA4.3 Preparouse o material base adecuándoo á soldadura que se vaia realizar
(mecanizado da superficie, preparación de bordos, etc.)

TO.1•

S 10 CA4.4 Limpáronse as superficies de unión e elimináronse os residuos existentes LC.2•

S 10 CA4.5 Seleccionouse o material de achega e os desoxidantes en función do material que
cumpra soldar

LC.3•

S 10 CA4.6 Conectáronse adecuadamente as fontes de alimentación, logo de seleccionar os
parámetros de traballo, e identificáronse os elementos que as compoñen

LC.4•

S 10 CA4.7 Realizáronse as unións soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco
voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos, sen defectos aparentes

TO.2•

S 20 CA4.8 Comprobouse se a soldadura realizada cumpre coas características prescritas e se
ten un acabamento correcto

TO.3•

S 10 CA4.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

LC.5•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldadura: eléctrica por arco voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos.

 Aplicación do proceso a diferentes casos con materiais de achega e desoxidantes.

 Técnicas de soldadura.
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4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

70,0Realizar prácticas de
soldadura de materiais
metálicos e plásticos. -
Coñecer as técnicas de
soldadura e os equipos
empregados.

Explicar as distintas
técnicas de soldadura,
os equipos e a
regulación dos
mesmos, aplicando as
medidas de seguridade.

• Preparar as superficies
das pezas, regular os
equipos e realizar a
soldadura.

• Realizar a unión de
materiais metálicos e
plásticos por meidios
de soldadura.

•

Regular as maquinas e
equipos de soldadura e
coñecer os materiais de
aportación e os gases
que se empregan.

•

Máquinas de soldar,
radiais, ferramentas...

• LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

70,0TOTAL
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Para acada-la  1ª avaliación positiva o alumno terá que:

Cumpir os minimos establecidos nas seguintes unidades didactitas ¿¿¿U.D.1 e U.D.2

Para acada-la  2ª avaliación positiva o alumno terá:

cumplir os mínimos establecidos nas seguintes unidades didácticas U.D.3 e U.D.4

Para acada-la  3ª avaliación positiva o alumno terá:

cumplir os mínimos establecidos nas seguintes unidades didácticas  na U.D.5

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza a Xefatura de Estudos.

   A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

   A nota final de cada avaliación valorarase sobre 10 puntos, sendo necesario un mínimo de 5 puntos para aprobar dita avaliación. A nota será  un

50% da nota do exame final de avaliación (ou a media no caso de considerarse necesario a realización de varios parciais); un 40% os distintos

traballos realizados no taller, así como a presentación das memorias de prácticas individuais e outras actividades prácticas a non entrega de algun

traballo ou memoria en algunha das avasliacións sera un suspenso nesa avaliación; e o 10%  restante da nota de avaliación valorarase a actitude

do alumno/a (predisposición ao traballo, cumprimento das normas de seguridade e medioambientais,  interese e motivación).

   O Módulo considerarase superado si se teñen superado (mínimo cun 5) cada una das tres avaliacións.

  A avaliación será continua. A aplicación deste proceso require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

  Ao alumnado en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e

que serán un claro referente para a súa avaliación.

   Para a cualificación teranse en conta, como mínimo, os seguintes aspectos:

     - Coñecementos teórico-prácticos.

     - Traballos e exercicios realizados.

     - Participación e relación no entorno de traballo.

     - Mantemento e cumprimento das normas de orde e seguridade e hixiene.

     - Puntualidade e asistencia a clase.

   - Instrumentos de avaliación.

     - Observación directa e sistemática do alumnado: asistencia, interese, participación, etc.

     - Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos prácticos, memoria-resumo, etc.

     - Entrevistas ou diálogos: cos alumnos/as tanto a nivel grupo-clase, como de forma particular.

     - Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

     - Listaxe de cotexo: aplicada a coñecementos, habilidades e actitudes.

     - Probas específicas: proba de avaliación, fichas, traballos puntuais e cuestionarios.

     - Rexistro de autoavaliación.

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

O proceso de avaluación e continuo na FP  básica. De tal xeito que un alumno que aprobe a terceira avaliación aproba o módulo. Os alumnos que

teñan pendente en xuño calquera avaliación terá que avaliarse en setembro de ditas avaliacións pendentes.

As probas de recuperación constarán  dunha proba teórica e/ou  práctica. Se non supera con un 5 a primeira proba teórica non terá dereito a

segunda proba práctica.

A nota final da avaliación a recuperar será a media  destas duas probas sempre e cando teña superada as duas probas.

A nota final do modulo será a media das tres avaliacións.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A perda do dereito a avaliacion continua nun módulo regularase pola normativa vixente. Dito dereito non será de aplicacion aos alumnos en idade

de escolarización obrigatoria.

Os alumnos que non estén en idade de escolarización obrigatoria o número máximo de faltas para ter dereito a ser avaliado polo procedemento

ordinario,  non poderá ser superior o 10% da duración do módulo. A superación desta porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte

do alumno. No caso do módulo de Mecanizado e soldadura o número máximo de  faltas será de 21 sesións.

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica. Dita proba estará baseada nos

puntos fixados nos contidos mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei.

No caso de que dita/s proba/s fosen avaliadas positivamente, o alumno superaría o módulo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Farase unha revisión mensual para verificar que se cumpren os contidos, tarefas propostas e temporización establecidas na progra mación inicial.

Tomaranse as medidas necesarias para que se oubese desviacións se proceda a sua corrección.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para asi detectar os coñecementos previos dos alumnos/as e tamén  posibles problemas físicos ou psíquicos

que poidan interferir no normal deselvolvemento das actividades de ensino-aprendizaxe.

As primeiras semana realizarase unha proba diseñada polo profesor do módulo na que se contemplen os coñecementos xerais previos que

deberian ter os alumnos. Dito documento terá unha base científico-tecnolóxica propia dos alumnos, outra para averiguar as técnicas e metodoloxía

de estudos enpregados polos alumnos e unha derradeira de razoamento e aplicación de resolución de cuestións lóxicas.

Dita avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas
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capacidades. Asé mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Se o alumno resulta descoñecido para o profesor que imparte o módulo é necesario obter información do mesmo, empregando os métodos

necesarios tales coma:

     a) Informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

     b) Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrado, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

     c) Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

     d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no gru-po.

     e) Da experiencia profesional previa.

     f) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

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

O reforzo educativo estará dirixido a aquele/s alumno/s que non poden segui-lo proceso ordinario de ensino-aprendizaxe.

Terase en conta a Orde do 6 de outubro do 1995, pola que se regulan as adaptacións do Currículum nas ensinazas de réximen xeral.

O alumnado con necesidades educativas especias poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio especifico así o xustifiqueb, para cursar

os Ciclos Formativos en reximen  ordinario de xeito fragmentado por módulos (art. 61 do Decreto 114/2010).

Solicitarase apoio técnico o departamento de orientación do instituto.

Cando o   progreso dun   alumno   non   responda    globalmente  os  obxectivos  programados e, previamente valorado polo departamento de

orientacion do centro, o equipo docente adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo ou Adaptación Curricular. As medidas de reforzo

educativo serán elaboradas polo profesor que imparte o módulo, co coñecemento do titor e este comunicarallo ó equipo directivo e familia do

alumno.

En ningún caso a Adaptación Curricular poderá afectar a desaparición de obxectivos relacionados con competencias profesionais básicas para o

logro da competencia xeral característica do título.

O profesor dun módulo, de forma xeral, aplicará os alumnos que sexa necesario, para dito módulo, as seguintes medidas de reforzo que serán de

aplicación en pequeno grupo ou individual:

          1- Dentro das Unidades didácticas, puntos ou obxectivos claves do tema en cuestión por parte do profesor.

          2- Dedicación ou repetición das prácticas ou outras que poidan lograr as mesmas capacidades.

          3- Exercicios, cuestións ou problemas de reforzo.

          4- Realización de memorias tecnolóxicas sobre as unidades didácticas pendentes.

          5- Realización de actividades que en todo caso terán unha finalidade de reforzar o aprendizaxe e autonomía do alumno.

Por outra banda, e   de   forma   concreta,   o  profesor fará unha exame teórico e/ou práctico de recuperación de cada avaliación suspensa unha

vez aplicadas as medidas de reforzo antes mencionadas. Dita proba farase antes da seguinte avaliación, si é avaliada positivamente o alumno

recupera a avaliación en cuestión.

O titor despois de cada sesión de avaliación así como cando se dan as circunstancias que o aconsellen, informará ós pais e alumnos sobre o

aproveitamento académico destes e da marcha do proceso educativo. Informándolles da mesma maneira do reforzo educativo que se adopten.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

MEDIDAS DE EDUCACIÓN EN VALORES
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Educación mediambiental: inculcar os alumnos a responsabilidade no tratamento dos residuos, combustibles, aceites e graxas, así coma na

importancia da reducción das emisións contaminantes emitidas a atmósfera. Conciencialos que estar expostos as emisións dos motores supoñen

graves riscos para a saude, e a necesidade de empregar sitemas de extración dos gases nos lugares de repación.

Educación para a saude: inculcando os alumnos as normas de seguridade e hixiene no traballo e o emprego das EPIs axeitadas para cada caso.

Educación para a igualdade de xeñero: inculcar os alumnos o compañeirismo e o respeto ó individuo, sen distinción do sexo, razas ou relixión, así

coma a convivencia dentro dun grupo.

Educacion cívica: limpeza, respeto polos compañeiros e profesorado, puntualidade, respeto polos medios técnicos e instalacións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Este ano por mor da COVID 19 non se prevén actividades nin visitas as empresas.

10.Outros apartados

10.1) Soldadura oxiacetilenica

Explicar o funcionamento da soldadura oxiacetilenica.

Por mor do confinamento na COVID 19 as clases seguiranse na aula virtual de moodle de dito centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3047 Mecánica do vehículo 112020/2021 295246

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO TARRÍO ROZAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

  A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos consiste en realizar operacións básicas de mantemento

electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando

operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e

protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua

estranxeira.

   - Competencias do título.

  As competencias profesionais, persoais e sociais, e as competencias para a aprendizaxe permanente do título profesional básico en Mantemento

de Vehículos son as que se relacionan:

a) Realizar operacións de mecanizado básico, seleccionando as ferramentas, os equipamentos e os utensilios adecuados ao proceso, seguindo as

especificacións técnicas, nas condicións de calidade e de seguridade.

b) Realizar operacións de soldadura básicas, seleccionando as ferramentas, os equipamentos e os utensilios adecuados ao proceso, seguindo as

especificacións técnicas, nas condicións de calidade e de seguridade.

c) Realizar o mantemento básico dos sistemas eléctricos de carga e arranque, aplicando os procedementos especificados por fábrica.

d) Manter elementos básicos do sistema de suspensión e rodas, realizando as operacións requiridas de acordo coas especificacións técnicas.

e) Manter elementos básicos do sistema de transmisión e freada, substituíndo fluídos e comprobando a ausencia de fugas, seguindo as

especificacións de fábrica.

f) Realizar a substitución de elementos básicos do sistema eléctrico de iluminación e dos sistemas auxiliares, aplicando os procedementos

especificados por fábrica e nas condicións de seguridade fixadas.

g) Desmontar, montar e substituír elementos amovibles simples do vehículo, aplicando os procedementos establecidos por fábrica e nas condicións

de calidade e seguridade establecidas.

h) Reparar e substituír os cristais do vehículo, aplicando os procedementos especificados por fábrica e nas condicións de seguridade e calidade

requiridas.

i) Realizar operacións simples para a preparación das superficies do vehículo, asegurando a calidade requirida, nas formas e nos tempos

establecidos.

j) Realizar o enmascaramento e o desenmascaramento do vehículo, aplicando os procedementos especificados, utilizando o material e os medios

adecuados, e acondicionando o produto para etapas posteriores.

k) Manter operativo o posto de traballo e preparar as ferramentas, os equipamentos e os utensilios necesarios, para levar a cabo as operacións de

mantemento de vehículos.

l) Resolver problemas predicibles relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando o razoamento científico e os elementos

proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais.

m) Actuar de xeito saudable en contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, analizando hábitos e influencias positivas

para a saúde humana.

n) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades cotiás que poidan afectar o

equilibrio do ambiente.

ñ) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu ambiente persoal, social ou profesional

mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e da comunicación.

o) Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas,

apreciando o seu uso como fonte de enriquecemento persoal e social.

p) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes medios, canles e soportes ao seu alcance,

utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos propios das linguas galega e castelá.

q) Comunicarse en situacións habituais de carácter laboral, persoal e social, utilizando recursos lingüísticos básicos en lingua estranxeira.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

r) Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades contemporáneas a partir de información

histórica e xeográfica ao seu dispor.

s) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade laboral, utilizando as ofertas

formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación.

t) Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia no traballo asignado e

efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo.

u) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo, contribuíndo á

calidade do traballo realizado.

v) Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais,

laborais e ambientais.

w) Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional.

x) Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional.

y) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na vida económica, social e cultural.

    - Contorno profesional.

  Estas persoas exercen a súa actividade no sector do mantemento de vehículos, nomeadamente en talleres de reparación e concesionarios de

vehículos privados, industriais, agrícolas e de obras públicas.

  As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

      - Auxiliar de almacén de recambios.

      - Operario/a en empresas de substitución de cristais.

      - Axudante/a na área de electromecánica.

      - Operario/a de taller de mecánica rápida.

   - Prospectiva do sector ou dos sectores relacionados co título.

a) O perfil profesional do título profesional básico en Mantemento de Vehículos, dentro do sector produtivo, sinala unha evolución cara á utilización

de novos materiais (novas aliaxes, materiais compostos, etc.) que constituirán os motores e os elementos da área de electromecánica, cunha

redución de peso, o que redundará nun consumo máis racional dos vehículos e unha menor contaminación, a utilización de novos elementos

electrónicos e informáticos que gobernarán os sistemas dos vehículos e, en moitos casos, a substitución de elementos eléctricos e mecánicos.

b) Darase unha progresiva implantación de novos motores alimentados por combustibles

non derivados do petróleo, en moitos casos os denominados híbridos (con combustibles alternativos) e os eléctricos. O cambio de velocidades

será substituído por variadores de par automáticos.

c) Utilizaranse equipamentos máis sofisticados que permitirán maior precisión nos traballos de reparación, diagnose e verificación na área de

electromecánica.

d) A aplicación de novas normas na seguridade activa e pasiva dos vehículos dará lugar a un aumento nos niveis de calidade exixidos no

mantemento, determinando unha actividade máis rigorosa para o seu control, baseada na comprensión e na aplicación adecuada das normas de

calidade específicas.

e) Producirase tamén un maior desenvolvemento dos plans de seguridade nos talleres

coa aplicación da normativa de seguridade, prevención e protección ambiental, así como a súa adaptación ao tratamento e a xestión de residuos e

axentes contaminantes, e maior exixencia na súa aplicación e no seu cumprimento.

- Contorno produtivo do Centro.
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   O currículo adáptase ao ámbito produtivo da comarca da Estrada. A economía da zona é fundamentalmente rural e tradicionalmente agrícola,

polo que o sector primario segue a ter un peso importante fóra do núcleo urbano, no que reside a maior parte da súa poboación. En relación á zona

urbana, esta concéntrase na vila da Estrada, na que destaca a actividade económica adicada á industria do moble, así como ao comercio e ao

sector servizos. Dentro deste último, atópanse os concesionarios de venda de vehículos, os talleres multimarca e os talleres especializados, así

mesmo respecto  á industria relacionada co sector da automoción,  atópanse na cidade Santiago de Compostela, a 22 km de distancia, industrias

como Urovesa,  dedicada á produción de vehículos especiais, e carrocerías Castrosúa,  especializada en carrozarías de autobús.

   O currículo oriéntase principalmente tanto a concesionarios como a talleres de reparación de vehículos, así como a atender as demandas da

industria local de automoción.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
304700

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Seguridade e hixiene no posto
de traballo.

Coñecemento das normas de seguridade e hixiene. 20 10 X X X X

2 O motor de combustión. Historia do motor de combustión, clasificación dos distintos
tipos de motores.

45 15 X X X

3 Compoñentes do motor. Estudo de todos os compoñentes do motor. 60 20 X X X

4 Circuítos auxiliares do motor. Estudo e funcionamento dos circuítos auxiliares do motor
(Lubricación, Refrixeración, Acendido no motor Otto,
Prequetamentonos motores diesel,etc..

50 15 X X X

5 Suspensión, dirección e rodas. Estudo dos distintos sistemas de suspensión. Estudo dos
mecánosmos da dirección, xeometria dos eixes e das rodas.
Estudo das rodas, (Identifidar as caracteristicas de calqueira
neumático) Diagnosticar as averias da dirección mediante a
observación dos neumáticos

60 20 X X X

6 Sistemas de transmisión e
freada.

Compoñentes e funcionamento de freos con ABS. 60 20 X X X X

Total: 295

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Seguridade e hixiene no posto de traballo. 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas do vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de
mantemento requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo NO

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medidas de seguridade e hixiene no posto de traballo. 20,011.1 Localizar e identificar os sinais que están no taller de automoción.

1.2 Identificar as medidas de seguridade e hixiene.

1.3 Identificar as ferramentas en función da sua perigosidade.

1.4 Coñecer os perigos potenciais dalgunhas máquinas do taller.

1.5 Identificar os perigos que desencadean algunhas maquinas eléctricas do
taller.

20TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de gasóleo, etc.)
e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade
establecidas

LC.1 - Práctica en taller.•

S 10  CA1.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados, procurando non causar dano aos elementos
periféricos

LC.2 - Práctica en taller.•

N 5  CA2.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos axeitados

LC.3 - Práctica en taller.•

N 5 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.4 - Práctica en taller.•

S 10 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.1 - Cuestionario de preguntas breves.•

S 5 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

PE.2 - Cuestionario de preguntas breves
sobre seguridade nos equipos de taller.

•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.5 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.6 - Práctica no taller.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.7 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.8 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.9 - Práctica no taller.•

S 5 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.10 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Medidas de seguridade e
hixiene no posto de
traballo.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
as medidas de
seguridade e hixiene no
posto de traballo.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
realización da memoria-
resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Desenvolvemento das
tarefas de avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
prevención de riscos
laborais no taller.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L. C. e memoria-
resumo.

•

Identificación de riscos
e aplicación das
medidas de seguridade
e hixiene no traballo.

• Material funxible.•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Fichas de reforzo e
ampliación.

•

Equipamento de
protección.

•

LC.1 - Práctica en taller.•

LC.2 - Práctica en taller.•

LC.3 - Práctica en taller.•

LC.4 - Práctica en taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
preguntas breves.

•

PE.2 - Cuestionario de
preguntas breves sobre
seguridade nos equipos
de taller.

•

20,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O motor de combustión. 45

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O motor de combustión. 45,011.1 Identificar as características do motor de gasolina.

1.2 Coñecer as características do motor diésel.

1.3 Estudar as características do motor rotativo.

1.4 Coñecer as características do motor de dous tempos.

1.5 Identificar as características do motor de catro tempos.

45TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Relacionáronse os principios de funcionamento dos motores de explosión de dous e
catro tempos en gasolina e diésel cos seus elementos construtivos

PE.1 - Preguntas de resposta extensa.•

S 10 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.1 - Práctica no taller.•

S 10 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.2 - Práctica no taller.•

N 5 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

LC.3 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.4 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.5 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.6 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.7 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.8 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.9 - Práctica no taller.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.10 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos principais que constitúen os motores.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

45,0O motor de combustión. Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre o
motor de combustión.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
realización da memoria-
resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe. Deseño e
realización das tarefas
de avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre o
funcionamento do
motor de combustión,
identificación de
compoñentes e
procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L. C. e memoria-
resumo.

•

Coñecemento do motor
de combustión.

• Equipamento de
proxección.

•

Material funxible.•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Equipamento de
protección.

•

Maquetas e motores de
combustión.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

PE.1 - Preguntas de
resposta extensa.

•

45,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Compoñentes do motor. 60

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Compoñentes dos motores diésel e gasolina. 60,011.1 Identificar os compoñentes dun motor de catro tempos.

1.2 Comprender o funcionamento dun motor Otto.

1.3 Realizar a desmontaxe, comprobación e montaxe dun motor de catro
tempos

1.4 Realizar a substitución dun sistema de distribución, cos seus axustes
correspondentes

60TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.2 Comprobáronse os niveis do circuíto de lubricación e refrixeración e, en caso
necesario, repuxéronse, segundo as normas e condicións de seguridade establecidas

LC.1 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.3 Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto de lubricación e refrixeración, nas
condicións de seguridade requiridas, e comprobáronse os seus niveis segundo as
especificacións de fábrica

LC.2 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.4 Realizouse a substitución de compoñentes básicos do circuíto de engraxamento
(filtro de aceite, cárter, etc.) segundo os procedementos establecidos e as especificacións
de fábrica

LC.3 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.5 Substituíronse elementos básicos do circuíto de refrixeración e comprobouse a
ausencia de fugas, aplicando os pares de aperto especificados por fábrica e conforme as
condicións de seguridade requiridas

LC.4 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de gasóleo, etc.)
e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade
establecidas

LC.5 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.7 Substituíronse as buxías de acendemento e os quentadores en motores de gasolina
e diésel respectivamente, utilizando a ferramenta adecuada, e comprobouse o seu
funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade establecidas

LC.6 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.8 Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e o seu
funcionamento, conforme as especificacións de fábrica

LC.7 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.9 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel das
ferramentas, dos equipamentos e dos utensilios utilizados, segundo as especificacións de
fábrica

LC.8 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.9 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.1 - Cuestionario de respostas breves.•

S 6 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.11 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.15 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.16 - Práctica no taller.•

N 2 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.17 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema de lubricación: elementos principais que compoñen o circuíto de engraxamento.

 Sistema de refrixeración: elementos principais que compoñen o sistema de refrixeración.

 Tipos de acendemento: elementos que compoñen o sistema.

 Sistema de caldeamento diésel: elementos que compoñen o circuíto de quentamento en motores diésel.

 Filtros.

 Correas de servizo: tipos de correas.

 Técnicas de substitución e extracción.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Compoñentes dos motores
diésel e gasolina.

Presentación do tema a
tratar. Realiación dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
os compoñentes que
integran os motores
diésel e gasolina.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das probas
de avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
desmontaxe, montaxe e
análise dos
compoñentes que
integran os motores
diésel e gasolina.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Identificación dos
elementos que
compoñen os motores
diésel e gasolina.

• Material funxible.•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Equipamento de
protección.

•

Maquetas e motores
diésel e gasolina.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
respostas breves.

•

60,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Circuítos auxiliares do motor. 50

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Circuítos auxiliares do motor. 50,011.1 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
lubricación

1.2 Verificar e comprobar os compoñentes do circuíto de refrixeración.

1.3 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
acencido nun motor Otto.

1.4 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
prequentamento nun motor diesel.

1.5 Verificar os compoñentes do circuíto de alimentación de aire e fumes de
escape.

1.6 Realizar a comprobación dos compoñentes do circuíto de alimentación
gasolina.

1.7 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
alimentación diesel.

50TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.3 Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto de lubricación e refrixeración, nas
condicións de seguridade requiridas, e comprobáronse os seus niveis segundo as
especificacións de fábrica

LC.1 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.4 Realizouse a substitución de compoñentes básicos do circuíto de engraxamento
(filtro de aceite, cárter, etc.) segundo os procedementos establecidos e as especificacións
de fábrica

LC.2 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.5 Substituíronse elementos básicos do circuíto de refrixeración e comprobouse a
ausencia de fugas, aplicando os pares de aperto especificados por fábrica e conforme as
condicións de seguridade requiridas

LC.3 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de gasóleo, etc.)
e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade
establecidas

LC.4 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.7 Substituíronse as buxías de acendemento e os quentadores en motores de gasolina
e diésel respectivamente, utilizando a ferramenta adecuada, e comprobouse o seu
funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade establecidas

LC.5 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.8 Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e o seu
funcionamento, conforme as especificacións de fábrica

LC.6 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.9 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel das
ferramentas, dos equipamentos e dos utensilios utilizados, segundo as especificacións de
fábrica

LC.7 - Práctica no taller.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6  CA1.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados, procurando non causar dano aos elementos
periféricos

LC.8 - Práctica no taller.•

N 3 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.9 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•

N 3 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.1 - Cuestionario de respostas breves.•

S 6 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

PE.2 - Cuestionario de respostas breves.•

S 6 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.11 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.15 - Práctica no taller.•

N 4 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.16 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

50,0Circuítos auxiliares do
motor.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
os circuítos auxiliares
no motor. Aclaración de
dúbidas. Instrucións
para a elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das
actividades de
avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
identificación dos
circuítos auxiliares do
motor e procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Identificación e manexo
sobre os circuítos
auxiliares do motor.

• Material funxible.•

Equipamento de
protección.

•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Maquetas e motores.•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
respostas breves.

•

50,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Suspensión, dirección e rodas. 60

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas do vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de
mantemento requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcionamento da suspensión, dirección e dos distintos tipos
de neumáticos.

60,011.1 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes da suspensión

1.2 Verificar os diferentes mecanismos de direccións.

1.3 Realizar a verificación e comprobación dos neumaticos.

1.4 Efectuar a desmontaxe, montaxe e equilibrado de neumáticos.

60TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.1 Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema de suspensión e rodas
coas características construtivas dos elementos que os compoñen

PE.1 - Cuestionario de preguntas breves
sobre o sistema de suspensión.

•

S 5 CA2.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos amortecedores do vehículo seguindo as
especificacións de fábrica e tendo en conta as condicións de seguridade requiridas

LC.1 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.3 Separouse o amortecedor do seu resorte en condicións de seguridade, utilizando o
utensilio axeitado e seguindo as especificacións de fábrica

LC.2 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.4 Desmontáronse e montáronse as barras de torsión dun vehículo e comprobouse a
súa posición, seguindo as especificacións de fábrica

LC.3 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.5 Repuxéronse as béstas de suspensión tendo en conta os procedementos
establecidos e as especificacións de fábrica

LC.4 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.6 Desmontouse a barra estabilizadora e comprobouse o seu funcionamento e a
incidencia destas no vehículo

LC.5 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.7 Relacionouse o tipo de roda e de pneumático coa nomenclatura impresa, a
composición e a estrutura

LC.6 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.8 Desmontouse a roda do vehículo, substituíndo ou reparando o pneumático co
equipamento adecuado, con corrección, identificando as súas partes e seguindo as normas
de seguridade estipuladas

LC.7 - Práctica no taller.•

S 5  CA2.10 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos
equipamentos, as ferramentas e os utensilios utilizados, segundo as especificacións de
fábrica

LC.8 - Práctica no taller.•

S 5  CA2.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos axeitados

LC.9 - Práctica no taller.•

N 3 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.11 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.2 - Cuestionario de preguntas breves.•

N 3 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.15 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.16 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.17 - Práctica no taller.•

N 3 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.18 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de suspensión.

 Principais compoñentes do sistema de suspensión.

 Técnicas de desmontaxe e utensilios.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Funcionamento da
suspensión, dirección e dos
distintos tipos de
neumáticos.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre o
funcionamento da
suspensión, dirección e
tipos de neumáticos.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das
actividades de
avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre o
funcionamento da
suspensión, dirección e
tipos de neumáticos e
procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Descrición e análise
dos sistemas de
suspensión, dirección e
neumáticos.

• Material funxible.•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
Powerpoint.

•

Fichas de reforzo e
ampliación.

•

Maquetas e elementos
de suspensión
dirección e rodas.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

LC.11 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
preguntas breves sobre
o sistema de suspensión.

•

PE.2 - Cuestionario de
preguntas breves.

•

60,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de transmisión e freada. 60

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas do vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de
mantemento requiridas NO

RA3 - Realiza o mantemento básico do sistema de transmisión e freos, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de transmisión e freada. 60,011.1 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
da transmision nun vehículo.

1.2 Verificar e comprobar os elementos que compoñen o sistema de
embrague.

1.3 Comprobar os compoñentes dunha caixa de cambios.

1.4 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes dun grupo
reductor e unha diferencial.

1.5 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes dun sistema de
freado.

1.6 Verificar os compoñentes dun sistema de freado hidráulico.

1.7 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes dun sistema de
freos con ABS

60TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Equilibrouse a roda, verificando os seus parámetros, e corrixíronse as anomalías
detectadas

LC.1 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.1 Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema de transmisión e freos
coas características construtivas e os elementos que o compoñen

PE.1 - Cuestionario de respostas breves.•

S 5 CA3.2 Comprobáronse os niveis de fluídos da caixa de cambios e do diferencial, e
repuxéronse ou substituíronse en caso necesario, cos utensilios adecuados

LC.2 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.3 Realizouse a substitución dos árbores de transmisión e semiárbores tendo en conta
os tipos e os elementos que os compoñen, segundo as especificacións de fábrica

LC.3 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.4 Verificáronse os niveis do líquido de freos e repuxéronse ou substituíronse en caso
necesario, segundo os procedementos establecidos

LC.4 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pastillas e zapatas de freos, e
axustáronse os seus elementos segundo as especificacións de fábrica

LC.5 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.6 Substituíronse os discos e os tambores de freos, tendo en conta os procedementos
establecidos e as especificacións de fábrica

LC.6 - Práctica no taller.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.7 Verificouse a ausencia de fugas nos elementos substituídos LC.7 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.8 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel das
ferramentas e dos equipamentos utilizados, segundo as especificacións de fábrica

LC.8 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

LC.9 - Práctica no taller.•

S 5 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

PE.2 - Cuestionario de respostas breves.•

N 3 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.3 - Cuestionario de preguntas breves.•

S 6 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.11 - Práctica no taller.•

N 3 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.15 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.16 - Práctica no taller.•

N 3 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.17 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipos de rodas.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de rodas.

 Equipamentos e ferramentas utilizados.

 Tipos de transmisión.

 Principais compoñentes do sistema de transmisión.

 Técnicas de substitución e extracción.

 Tipos de freos.

 Principais compoñentes do sistema de freos.

 Técnica de substitución.

 Equipamentos, utensilios e ferramentas.

 Aparellos de medida directa.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.
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Contidos

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Sistemas de transmisión e
freada.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
sistemas de
transmisión e freada.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das
actividades de
avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
identificación dos
circuítos auxiliares do
motor e procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Descrición e análise
dos sistemas de
transmisión e freada.

• Equipamento de
proxección.

•

Material funxible.•

Material impreso e
Powerpoint.

•

Fichas de reforzo e
ampliación.

•

Maquetas e elementos
de transmisión e
freada.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
respostas breves.

•

PE.2 - Cuestionario de
respostas breves.

•

PE.3 - Cuestionario de
preguntas breves.

•

60,0TOTAL
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- Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva son os seguintes:

     - Interpreta os principios de funcionamento dos motores de explosión de dous e catro tempos, en gasolina e diésel, explicando as súas

diferenzas construtivas.

     - Substitúe os compoñentes básicos do motor e repuxo as correas de servizo, recoñecendo a súa estrutura e seguindo as especificacións

do fabricante.

     - Substitúe os compoñentes básicos do circuíto de engrase (filtro de aceite, cárter, entre outros), según as normas establecidas polo

fabricante.

     - Substitúe os elementos básicos do circuíto de refrixeración (radiador, termostato, manguitos, entre outros) comprobando

a ausencia de fugas e aplicando os pares de apriete establecidos.

     - Realiza a substitución dos diferentes filtros do vehículo (filtro do aire, filtro do aceite, filtro do gasóleo, entre outros) identificando con

seguridade a súa ubicación e describindo o seu funcionamento.

     - Substitúe as buxías de encendido e quentadores nos motores gasolina e diésel respectivamente empregando a ferramenta axeitada.

     - Interpreta os principios de funcionamento do sistema de suspensión e rodas, explicando as características construtivas dos elementos que o

compoñen.

      - Realiza a substitución dos amortiguadores do vehículo seguindo as especificacións do fabricante.

      - Separa o amortiguador do seu muelle (tipo McPherson) empregando o útil axeitado e en condicións de seguridade.

      - Realiza a desmontaxe e montaxe das barras de torsión dun vehículo verificando a súa posición e según as especificacións do fabricante.

      - Substitúe as ballestas de suspensión identificando as súas partes construtivas e según as normas establecidas.

      - Desmonta a barra estabilizadora explicando o seu funcionamento e a incidencia das mesmas no vehículo.

      - Identifica o tipo de roda e neumático describindo a súa composición e estrutura da mesma.

      - Interpreta a nomenclatura impresa na roda según as especificacións técnicas.

      - Desmonta a roda do vehículo substituíndo o neumático co equipo adecuado, identificando as súas partes.

      - Equilibra a roda, verificando a calidade do proceso e corrixindo as anomalías detectadas.

      - Interpreta os principios de funcionamento do sistema de transmisión e freada, explicando as características construtivas e os elementos que o

compoñen.

       - Verifica os niveis da caixa de cambios e diferencial repoñendo ou substituíndo, en caso necesario, cos útiles adecuados.

       - Realiza a substitución das árbores de transmisión recoñecendo os tipos e os elementos que o compoñen, según especificacións do

fabricante.

       - Verifica os niveis de líquido de freos repoñendo ou substituíndo en caso necesario, según os procedementos establecidos.

       - Identifica e clasifica os equipos e ferramentas en función das súas prestacións no proceso de reparación.

       - Realiza a desmontaxe e montaxe de pastillas e zapatas de freos identificando os seus elementos e según especificacións do fabricante.

       - Substitúe os discos e tambores de freos, describindo as súas características construtivas e según normas establecidas.

       - Verifica a ausencia de fugas nos elementos substituídos.

       - Leva a cabo o lubricado, limpeza e mantemento de primeiro nivel dos distintos equipos e ferramentas utilizadas na reparación.

       - Opera de forma ordenada, con pulcritude e precisión aplicando os procedementos e técnicas adecuadas.

       - Identifica os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais a empregar e as máquinas a manexar.

       - Identifica os riscos medioambientais asociados ao proceso.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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       - Aplica en todo as normas de seguridade persoal e medioambiental.

       - Emprega os equipos de protección individual nas diferentes actividades.

       - Identifica os diferentes residuos producidos nas distintas actividades realizadas no taller de mecánica depositándoos nos seus contedores

específicos e preparándoos para a súa posterior recollida.

   - Criterios de cualificación.

   As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza a Xefatura de Estudos.

   A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

   A nota final de cada avaliación valorarase sobre 10 puntos, sendo necesario un mínimo de 5 puntos para aprobar dita avaliación. A nota será  un

50% da nota do exame final de avaliación (ou a media no caso de considerarse necesario a realización de varios parciais); un 40% os distintos

traballos realizados no taller, así como a presentación das memorias de prácticas individuais e outras actividades prácticas; e o 10%  restante da

nota de avaliación valorarase a actitude do alumno/a (predisposición ao traballo, cumprimento das normas de seguridade e medioambientais,

interese e motivación).

   O Módulo considerarase superado si se teñen superado (mínimo cun 5) cada una das tres avaliacións.

  A avaliación será continua. A aplicación deste proceso require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

  Ao alumnado en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e

que serán un claro referente para a súa avaliación.

   Para a cualificación teranse en conta, como mínimo, os seguintes aspectos:

     - Coñecementos teórico-prácticos.

     - Traballos e exercicios realizados.

     - Participación e relación no entorno de traballo.

     - Mantemento e cumprimento das normas de orde e seguridade e hixiene.

     - Puntualidade e asistencia a clase.

   - Instrumentos de avaliación.

     - Observación directa e sistemática do alumnado: asistencia, interese, participación, etc.

     - Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos prácticos, memoria-resumo, etc.

     - Entrevistas ou diálogos: cos alumnos/as tanto a nivel grupo-clase, como de forma particular.

     - Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

     - Listaxe de cotexo: aplicada a coñecementos, habilidades e actitudes.

     - Probas específicas: proba de avaliación, fichas, traballos puntuais e cuestionarios.

     - Rexistro de autoavaliación.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

  Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno/a, plantexaránselle actividades extras para compensar

as carencias que sexan detectadas, e poder acadar os coñecementos e os procedementos mínimos esixibles establecidos nesta Programación.

Estas actividades serán de carácter práctico e/ou exames teóricos, facilitándolle nas sesións de ensino-aprendizaxe concepto de apoio e soporte.
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Esta proba terá un valor máximo de CINCO PUNTOS.

   As actividades de carácter teórico que poderán ser realizadas de forma autónoma polo alumnado e sempre baixo a supervisión e o apoio do

profesorado, serán as seguintes:

     - Traballos escritos sobre as Unidades non superadas.

     - Exames escritos que inclúan preguntas de desenvolvemento, tipo test e cálculos das Unidades non superadas.

   As actividades de carácter práctico que se levarán a cabo nos talleres, serán as seguintes:

     - Probas prácticas similares ás realizadas durante o desenvolvemento das diferentes Unidades ao longo do curso.

Os alumnos/as que teñan este módulo pendente ou algunha parte do mesmo realizaran a recuperación do mesmo ou desa parte no período

comprendido para realización das FCT (dende o 25 de abril ata o 23 de xuño, aproximadamente).

   - Avaliación e tratamento dos Módulos pendentes:

Aqueles alumnos/as co Módulo pendente, o profesor proporá un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos esixibles establecidos nesta

Programación e das actividades recomendadas. Así mesmo, programaranse probas parciais, de carácter trimestral, para verificar a superación do

Módulo, no que se aplicarán os criterios de cualificación e instrumentos de avaliación recollidos no punto 5 da Programación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Na FP Básica non se contempla a perda do dereito de avaliación continua.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

  Para levar a cabo o seguimento da Programación, o equipo docente, constituído por todos os profesores/as que imparten clase no grupo,

celebraremos, una vez ao mes, una xuntanza para analizar o grao de cumprimento das Programacións. Nas diferentes reunións concretarase,

tanto o grao de cumprimento da Programación, como as modificacións levadas a cabo na mesma, coa xustificación do porqué destas

modificacións, así como as propostas de mellora da mesma.

   Así mesmo, esta Programación constitúe un documento aberto e flexible de traballo que se verificará e mellorará coa práctica e na práctica, a

través dos seguintes indicadores:

     - Metodoloxía utilizada.

     - Relación entre obxectivos e contidos, e a súa contribución ao desenvolvemento das competencias propias do Módulo.

     - Nivel de adquisición dos resultados de aprendizaxe logrados realmente polo alumnado.

     - Adecuación das actividades de aprendizaxe e avaliación empregadas, así como dos materiais e recursos utilizados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

  Ao principio de curso, unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente celebrará unha xuntanza de avaliación inicial para coñecer as

características e a formación previa de cada alumno/a.

Para elo, poderase ter en conta:

- Os informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.
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- Os estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

- Os informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

- A observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

- Relación entre alumnado e profesorado.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes.

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

   O tratamento á diversidade recóllese de diferentes formas:

     1. A mellor estratexia para a integración do alumnado con necesidades educativas especiais ou con determinados problemas de aprendizaxe, é

implicalos nas mesmas tarefas que ao resto do grupo, con distintos problemas de apoio e esixencia.

     2. O tratamento debe ofrecer a posibilidade de retomar un contido non asimilado nun momento posterior de traballo, co cal evitamos a

paralización do proceso de aprendizaxe do alumnado, con exercicios repetitivos que adoitan incidir negativamente no nivel de motivación.

     3. As actividades propostas, permitirán atender ás demandas de carácter máis profundo por parte de aqueles alumnos/as con niveis de partida

máis avanzados ou cun interese maior sobre o tema estudado.

     4. As actividades prácticas son todas susceptibles de traballarse dende distintos niveis, ofrecendo en cada ocasión unha posibilidade de

desenvolvemento en función do nivel de partida.

   Para rematar, a formación de grupos para a realización das actividades prácticas fomentará as relacións sociais entre o alumnado e a formación

ou asentamento dunha maior cultura social e cívica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

   Os contidos transversais están presentes explicitamente ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe como aspectos básicos para o

desenvolvemento integral do alumnado:

     a) Educación social e civica: Estimularase o coñecemento, valoración e respecto cara os Dereitos Humanos, como base da non discriminación,

o entendemento e progreso de todos os pobos e apreciar o diálogo como forma de chegar a acordos e solucionar diferenzas.

     b) Educación para a igualdade de oportunidades: Desterrar tratamentos discriminatorios entre as persoas en función do seu sexo, raza, relixión,

idade ou cultura.

     c) Educación  ambiental: Fomentarase a participación decidida e solidariamente na recollida selectiva de residuos e na prevención de

problemas ambientais. Comprometerse co uso responsable dos materiais e recursos que se empreguen para promover un desenvolvemento

sostible.

     d) Educación para a saúde: Deberase asumir como algo que debe formar parte de todos os contidos do Módulo; fomentando o coñecemento,

hábitos e medidas de prevención e seguridade tanto persoais como de uso.

     e) Educación vial: Promoverase a análise crítica en certas formas de actitude e comportamento que contraveñan as normas de circulación.

     f) Educación para o consumidor: Intentarase proporcionar os instrumentos de análise e crítica necesarios que permitan crear no alumno/a unha

actitude autónoma e responsable fronte ás ofertas da sociedade de consumo, e que capaciten para tomar conciencia ante o exceso de consumo.

     g) Educación para as Tecnoloxías da Información e a Comunicación: Promover a utilización de ferramentas dixitais para a adquisición de

información transformándoa en coñecemento, e aplicar criterios éticos no uso das TIC.

     h) Educación para a paz: Estimularase o diálogo, a tolerancia e o respecto, en situacións de convivencia e traballo, como principais vías de

resolución pacífica de conflitos, e desenvolver actitudes básicas para a participación conmprometida na sociedade democrática.

     i) Educación para o emprendemento: Potenciarase a xestión das responsabilidades encomendadas e a actuar con sentido crítico no traballo.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

   As actividades complementarias e extraescolares son outro dos baremos que mide a calidade educativa, polo que resulta fundamental

fomentalas e procurar unha participación importante do alumnado nas mesmas.

   As visitas técnicas deben estar conectadas coas actividades de ensino-aprendizaxe desenvolvidas no centro educativo, co fin de fomentar a

relación co contorno produtivo e actuar como reforzo dun conxunto coherente de tarefas realizadas na aula, por iso, en calquera caso, estas visitas

deben ter obxectivos concretos e programados e deben organizarse dun xeito que non impliquen unha ruptura co proceso xeral de ensino-

aprendizaxe do ciclo.

  Este ano nos se prevén visitas pola COVID 19

10.Outros apartados

10.1) Inicio do curso académico

 O profesor ao comezo do curso, e unha vez rematado o período de matrícula,  informará ao alumnado da Programación, dos distintos apartados

da mesma, onde a poden consultar, etc., e aclarará as dúbidas pertinentes.

A programación poderase consultar na paxina web do centro e no departamento.

 O profesorado se ve algunha dubida sobre a falta de conceptos en algún modulo do ano anterior collerá algunha hora para repaso para os

alumnado.

Por mor do confinamento do COVID 19 as clases seguiranse na aula virtual moodle do centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0454 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 82020/2021 254213

MP0454_13 Circuítos de fluídos 82020/2021 10285

MP0454_23 Sistemas de suspensión 82020/2021 8874

MP0454_33 Sistemas de dirección e rodas 82020/2021 6454

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

Profesorado asignado ao módulo ELADIO ÁLVAREZ PORTELA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Decreto 94/2011, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

electromecánica de vehículos automóbiles.

O título de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles identifícase polos

seguintes elementos:

¿ Denominación: electromecánica de vehículos automóbiles.

¿ Nivel: formación profesional de grao medio.

¿ Duración: 2.000 horas.

¿ Familia profesional: transporte e mantemento de vehículos.

¿ Referente europeo: CINE¿3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación).
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0454_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0454_23

Resultados de aprendizaxe

MP0454_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Principios da hidraulica e
neumática e sistemas de
transmision de movemento

69 10 X X X

2 Estructura e compoñentes dos
circuitos hidraulicos e
neumaticos

33 10 X X X

3 Suspensións convencionais 54 20 X X X X

4 Suspensións especiais 34 20 X X X X

5 Dirección 32 20 X X X X

6 Rodas 32 20 X X X X

Total: 254

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios da hidraulica e neumática e sistemas de transmision de movemento 69

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

RA3 - Cumpre as 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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principios da hidraulica e neumática e sistemas de transmision
de movemento

69,011.2 Coñecer as magnitudes físicas, rozamento e elementos de transmision
de movemento

1.1  Coñecer os conceptos e resolución de calculo das magnitudes nos
fluidos.

69TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos. PE.1•

S 3 CA1.2 Identificáronse as magnitudes e as unidades de medida máis usualmente
empregadas en hidráulica e pneumática.

PE.2•

S 3 CA1.3 Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos fluídos. PE.3•

S 3 CA1.4 Estimáronse as perdas de carga que se producen na transmisión de forza mediante
fluídos.

OU.1•

S 3 CA1.5 Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de ariete. OU.2•

S 4 CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos
hidráulicos e pneumáticos.

PE.4•

S 4 CA1.7 Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de
fluídos.

PE.5•

S 4 CA1.8 Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumáticos no circuíto
ao que pertenzan.

OU.3•

S 4 CA1.9 Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas. PE.6•

S 5 CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.7•

S 5 CA2.2 Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos básicos utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.8•

S 5 CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto. PE.9•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.4 Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuíto. OU.4•

S 5 CA2.5 Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao circuíto cos
equipamentos adecuados.

OU.5•

S 5 CA2.6 Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica. OU.6•

S 5 CA2.7 Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan coas
especificacións de montaxe.

OU.7•

S 5 CA2.8 Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboas. OU.8•

S 4 CA2.9 Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo procedementos
establecidos.

OU.9•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.10•

S 3 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.11•

S 3 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.12•

S 3 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

OU.13•

S 3 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.14•

S 3 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.15•

S 3 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.16•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

 0Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos secuenciais: mediante fins de carreira escamoteables; montaxe mediante método cascada e mediante sistema
paso a paso.
 Principios físicos dos fluídos: perdas de carga, rozamento, golpe de ariete, etc.

 Transmisión de forza mediante fluídos.

 Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

 Función e aplicación de compoñentes de pneumática: grupo compresor, acumuladores e sistemas de regulación; tubaxes, mangas e elementos de conexión; unidade de mantemento,
válvulas ou elementos de control (direccionais, de presión e de caudal), actuadores
 Función e aplicación de compoñentes de hidráulica: grupo bomba, acumulador e depósito; tubaxes, mangas e elementos de conexión; válvulas ou elementos de control, actuadores
hidráulicos, etc.
 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando: directos, indirectos e con regulación de velocidade.

 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo o grao de autonomía: manuais, semiautomáticos e automáticos.

 Simboloxía.

 Estrutura das redes de distribución aberta e pechada.

 Interpretación de esquemas.

 Aparellos de medida e control.
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Contidos

 Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

 Montaxe e axuste de elementos.

 Mantemento dos circuítos hidráulicos e pneumáticos.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Estanquidade e impermeabilización dos circuítos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

69,0Principios da hidraulica e
neumática e sistemas de
transmision de movemento
- Aprendizaxe de conceptos
teóricos básicos, realización
de exercicios de forzas e
presions.

Explicación dos
conceptos e
magnitudes nos fluidos,
e operacións de calculo

•

Explicación dos
conceptos e
magnitudes físicas e
operacións de calculo.
Tp2.2 - Explicación dos
elementos de
movemento.
Explicación dos
elementos de
movemento.

•

Ta1.1 - Coñecer os
conceptos das
magnitudes e
caracteristicas nos
fluidos. Saber resolver
as operacións de
cálculo.

•

Ta2.1 - Coñecer os
conceptos das
magnitudes físicas,
caracteristicas e
operacions de calculo.
Ta2.2 - Coñecer os
elementos de
movemento.

•

Síntese do tema e
exercicios resoltos

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•
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69,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estructura e compoñentes dos circuitos hidraulicos e neumaticos 33

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. NO

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

RA3 - Cumpre as 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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estructura e compoñentes dos circuitos hidraulicos e
neumaticos

33,011.1 Coñecer os componenetes dos circuitos hidráulicos e pneumáticos e o
seu funcionamento.

1.2 Coñecer a simboloxía normalizada.

1.3 Saber realizar, interpretar e verificar os circuitos hidráulicos e
pneumáticos

33TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos
hidráulicos e pneumáticos.

PE.1•

S 5 CA1.7 Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de
fluídos.

PE.2•

S 5 CA1.8 Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumáticos no circuíto
ao que pertenzan.

PE.3•

S 5 CA1.9 Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas. PE.4•

S 6 CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.5•

S 6 CA2.2 Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos básicos utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

PE.6•

S 6 CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto. PE.7•

S 6 CA2.4 Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuíto. OU.1•

S 5 CA2.5 Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao circuíto cos
equipamentos adecuados.

OU.2•

S 6 CA2.6 Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica. OU.3•

S 6 CA2.7 Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan coas
especificacións de montaxe.

PE.8•

S 5 CA2.8 Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboas. OU.4•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo procedementos
establecidos.

OU.5•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.6•

S 4 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.7•

S 4 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.8•

S 4 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

OU.9•

S 4 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.10•

S 4 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.11•

S 4 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.12•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos secuenciais: mediante fins de carreira escamoteables; montaxe mediante método cascada e mediante sistema
paso a paso.
 Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

 Función e aplicación de compoñentes de pneumática: grupo compresor, acumuladores e sistemas de regulación; tubaxes, mangas e elementos de conexión; unidade de mantemento,
válvulas ou elementos de control (direccionais, de presión e de caudal), actuadores
 Función e aplicación de compoñentes de hidráulica: grupo bomba, acumulador e depósito; tubaxes, mangas e elementos de conexión; válvulas ou elementos de control, actuadores
hidráulicos, etc.
 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando: directos, indirectos e con regulación de velocidade.

 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo o grao de autonomía: manuais, semiautomáticos e automáticos.

 Simboloxía.

 Estrutura das redes de distribución aberta e pechada.

 Interpretación de esquemas.

 Aparellos de medida e control.

 Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

 Montaxe e axuste de elementos.

 Mantemento dos circuítos hidráulicos e pneumáticos.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Estanquidade e impermeabilización dos circuítos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

33,0Estructura e compoñentes
dos circuitos hidraulicos e
neumaticos - Coñecer a
estructura e compoñentes
dos circuitos hidraulicos e
neumaticos

- Explicación dos
componentes dos
circuitos

•

 Explicación das
normas e simboloxia.

•

Esplicación do
montaxe,
funcionamento e
mantemento de
circuitos hidraulicos e
pneumáticos.

•

Coñecer os
componentes dos
circuitos

•

- Coñecer as normas e
simboloxia.

•

Asimilar e realizar o
montaxe,
funcionamento e
mantemento de
circuitos hidraulicos e
pneumáticos.

•

Síntese do tema e
exercicios resoltos

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados e
elementos dos circuitos
hidraulicos e
pneumaticos.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

33,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Suspensións convencionais 54

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Suspensións 54,011.1 Coñecer os resortes, ballestas, barras de torsión, conxunto neumático e
hidraulico

1.2 Coñecer as rótulas, tirantes, mangueta e plaqueta

1.3 Coñecer as barras estabilizadoras

1.4 Coñecer a suspensión idependente, semindependente, no independente
e en vehiculos pesados.

54TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión.

PE.1•

S 4 CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos
elementos que a constitúen.

PE.2•

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

PE.3•

S 3 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas. PE.4•

S 3 CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.5•

S 3 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.6•

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. OU.1•

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

OU.2•

S 3 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. OU.3•

S 3 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas. PE.7•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

OU.4•

S 3 CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. OU.5•

S 3 CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

OU.6•

S 3 CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. OU.7•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•

S 3  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 3 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para a actuación sobre os elementos.

OU.10•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos,
aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.

OU.11•

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

OU.12•

S 3 CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu
estado.

OU.13•

S 3 CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo. OU.14•

S 3 CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. OU.15•

S 3 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.8 Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das centrais
electrónicas.

OU.17•

S 3 CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica. OU.18•

S 3  CA3.10 Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do
sistema.

OU.19•

S 3  CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.20•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.21•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.22•

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

OU.23•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.24•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.25•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.26•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Recarga de fluídos.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

54,0Suspensións - Coñecer a
suspension e o seu
funcionamento.

Explicacion dos
elementos elásticos.

•

Explicación dos
elementos de
suxección e guiado.

•

Explicación da barra
estabilizadora.

•

- Explicación das
suspensións
convencionais.

•

Asimilar os elementos
elasticos
Ta1.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
dos elementos elásticos

•

Asimilar os elementos
de suxección e guiado
Ta2.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe

•

- Asimilar a barra
estabilizadora.
Ta3.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
da barra estabilizadora.

•

- Asimilar as
suspensions
convencionais
Ta4.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das suspensións
convencionais

•

Coñecer os elementos
elásticos,elementos de
suxección e guiado, a
barra estabilizadora e
as suspensions
convencionais.

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados, vehiculo
e ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

54,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Suspensións especiais 34

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Suspensións especiais 34,011.1 Coñecer a amortiguación de tarado variable

1.2 Coñecer as suspensións hidroneumáticas

1.3 Coñecer as suspensións Hidractiva I, II, III, III+.

1.4 Coñecer a suspensión neumática

1.5 Coñecer as barras estabilizadoras activas

1.6 Coñecer os sistemas antibalanceo

34TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión.

PE.1•

S 4 CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos
elementos que a constitúen.

PE.2•

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

PE.3•

S 3 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas. PE.4•

S 3 CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.5•

S 3 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.6•

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. OU.1•

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

OU.2•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. OU.3•

S 3 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas. OU.4•

S 3 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

OU.5•

S 3 CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. PE.7•

S 3 CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

PE.8•

S 3 CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. OU.6•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.7•

S 3  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.8•

S 3 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para a actuación sobre os elementos.

OU.9•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos,
aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.

OU.10•

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

OU.11•

S 3 CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu
estado.

OU.12•

S 3 CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo. OU.13•

S 3 CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. OU.14•

S 3 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. OU.15•

S 3 CA3.8 Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das centrais
electrónicas.

OU.16•

S 3 CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica. OU.17•

S 3  CA3.10 Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do
sistema.

OU.18•

S 3  CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.19•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.20•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.21•

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

OU.22•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.23•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.24•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.25•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Recarga de fluídos.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,0Suspensións especiais -
Coñecer as suspensions
especiais e o seu
funcionamento.

Explicacion do
amortiguador de tarado
variable.

•

Explicacion das
suspensións especiais.

•

- Explicación das
Hidractivas I,II,III,III+

•

- Explicacion das
suspensións
neumáticas.

•

- Explicación do
sistema antibalanceo

•

Ta1.1 - Asimilar o
amortiguador de tarado
variable.
Ta1.2 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
do amortiguador de
tarado variable.

•

Asimilar as
suspensións especiais.
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das suspensións
especiais

•

- Coñecer as
Hidractivas I,II,III,III+
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das Hidractivas I,II,III,
III+

•

- Asimilar as
suspensións
neumáticas
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das suspensións
neumáticas.

•

- Asimilar as barras
estabilizadoras activas.
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das barras
estabilizadoras activas

•

- Explicacion das barras
estabilizadoras activas

•

- Asimilar o sistema
antibalanceo
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
do sistema
antibalanceo

•

Coñecer o
amortiguador de tarado
variable,as suspensións
especiais,as
Hidractivas I,II,III,III+,as
suspensións
neumaticas,as barras
estabilizadoras activas
e o sistema
antibalanceo

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados,vehiculo e
ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

34,0TOTAL

- 22 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Dirección 32

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dirección 32,011.1 Coñecer os principios da dirección, elementos e a xemetria da dirección.

1.2 Coñecer as direccóns convencionais.

1.3 Coñecer as servodireccións

32TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

PE.1•

S 3 CA1.2 Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou mecanismos
de dirección co sistema ao que pertenzan.

PE.2•

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

S 3 CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas
traseiras.

PE.4•

S 3 CA1.5 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos
sistemas de dirección.

PE.5•

S 3 CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas. PE.6•

S 3 CA1.7 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.7•

S 3 CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa
constitución.

PE.8•

S 3 CA1.9 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas electrónicos de control
de presión dos pneumáticos.

PE.9•

S 3 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.10•

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. PE.11•

- 23 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos
sistemas de dirección e rodas.

OU.1•

S 3 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. OU.2•

S 3 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas. OU.3•

S 3 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

OU.4•

S 3 CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. OU.5•

S 3 CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

OU.6•

S 3  CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. OU.7•

S 3  CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•

S 2  CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 3 CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda-pneumático. OU.10•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas
establecidas para cada tipo de pneumático.

OU.11•

S 2 CA3.3 Realizouse a localización e a reparación de perdas de presión, así como a
verificación de estanquidade en pneumáticos.

OU.12•

S 3 CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen o sistema de
dirección.

OU.13•

S 2 CA3.6 Realizáronse cálculos de relacións de transmisión nas direccións desmontadas. OU.14•

S 2 CA3.7 Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no manexo de elementos de
seguridade pasiva.

OU.15•

S 2 CA3.8 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de
reparación e mantemento.

OU.16•

S 2 CA3.9 Realizáronse todas as comprobacións previas antes de proceder ao aliñamento da
dirección.

OU.17•

S 2  CA3.10 Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramentas necesarias. OU.18•

S 2  CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de dirección. OU.19•

S 2  CA3.12 Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos elementos de mando. OU.20•

S 2  CA3.13 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas intervidos, e
verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

OU.21•

S 2  CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.22•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.23•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.24•

S 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

OU.25•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.26•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.27•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.28•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Mecanismos e mandos que integran as direccións.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 0Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de elementos de dirección.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Aliñamento de dirección.

 Cotas de dirección: verificación e axuste.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

- 25 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

32,0Dirección - Aprendizaxe das
distintas xeometrías,
orientación de rodas así
como coñecer as
intervencions a realizar na
dirección.

- Explicación da
dirección.
- Explicacion de
exercicios resoltos

•

- Explicacion da
direccion convencional

•

- Explicacion das
servodireccions

•

- Asimilar a direccion.
- Realización de
exercicios

•

- Asimilacion da
direccion convencional
 - Desmontaxe,
mantemento e montaxe
da direccion
convencional

•

- Asimilar as
servodireccions
- Desmontaxe,
mantemento e montaxe
das servodireccions

•

Coñecer a dirección e
realizacion de
operacións de cálculo,a
direccion convencional
e as servodireccións.

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados, vehiculo
e ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

32,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Rodas 32

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Rodas 32,011.1 Coñecer as rodas

1.2 Coñecer as llantas

1.3 Coñecer as cubiertas.

1.4 Coñecer as medicións de presión electrónico

32TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

PE.1•

S 4 CA1.2 Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou mecanismos
de dirección co sistema ao que pertenzan.

PE.2•

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

S 3 CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas
traseiras.

PE.4•

S 4 CA1.5 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos
sistemas de dirección.

PE.5•

S 3 CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas. PE.6•

S 3 CA1.7 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.7•

S 3 CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa
constitución.

PE.8•

S 3 CA1.9 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas electrónicos de control
de presión dos pneumáticos.

PE.9•

S 4 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. PE.10•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. PE.11•

S 3 CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos. PE.12•

S 3 CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. OU.1•

S 3 CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

OU.2•

S 4  CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. OU.3•

S 3  CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.4•

S 3  CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.5•

S 3 CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda-pneumático. OU.6•

S 3 CA3.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas
establecidas para cada tipo de pneumático.

OU.7•

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

OU.8•

S 3 CA3.4 Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda. OU.9•

S 3 CA3.7 Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no manexo de elementos de
seguridade pasiva.

OU.10•

S 3 CA3.8 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de
reparación e mantemento.

OU.11•

S 3  CA3.10 Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramentas necesarias. OU.12•

S 3  CA3.13 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas intervidos, e
verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

OU.13•

S 3  CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.14•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.15•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.16•

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

OU.17•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.18•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.19•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.20•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.
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Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Sistemas de control electrónico de presión dos pneumáticos.

 Esquemas de funcionamento.

 Rodas e pneumáticos: características, identificación e lexislación relativa.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Equilibraxe estática e dinámica.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de pneumáticos.

 Procesos de reparación e mantemento de pneumáticos.

 Procesos de comprobación da excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

32,0Rodas - Coñecer as
distintas partes que
conforman a roda, así como
as suas anomalías e o seu
mantemento.

- Explicacion das rodas•

- Explicacion das
llantas

•

- Explicacion dos
neumáticos

•

- Explicacion das
medicións de presion
electronico

•

- Asimilación das rodas
- Realizacion de
desmontaxe,
mantemento e montaxe
das rodas

•

- Asimilacion das
llantas
Ta2.2 - Realizacion de
desmontaxe,
mantemento e montaxe
das llantas

•

- Asimilar os
neumáticos
 - Realizar montaxe e
desmontaxe,
equilibrado e
mantemento dos
neumáticos

•

- Asimilacion das
medicións de presion
electronico
 - Realizacion de
desmontaxe,
mantemento e montaxe
dos equipos

•

Coñecer as rodas,as
llantas,os neumáticos e
montaxe,mantemento e
equilibrado, as
medicions de presion
electronico e
desmontaxe,
mantemento e
montaxe.

• Medios audiovisuais,
internet,ordenador,libro
de texto,documentos
fotocopiados, vehiculo
e ferramenta.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

32,0TOTAL
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Para poder alcanzar a cualificación positiva no módulo o alumno terá que ter alcanzados como Mínimo esixibles os contidos básicos reflexados en

cada unidade didáctica e as cualificación poñeranse en función das notas alcanzadas nas probas escritas, orais e prácticas de taller.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumno/a realizara unha serie de controis teóricos de cada unha das unidades didácticas (podéndose dividir, segundo a cantidade de materia de

cada unidade), necesitando para aprobar conseguir superar os contidos mínimos.

Así mesmo fará unha serie de prácticas onde se valorara a destreza, forma de resolver os problemas surxidos, o orde, a limpeza, seguridade, etc.

O alumno/a fara unha ficha de traballo de cada unha das prácticas realizadas no taller. Tamén se terá en conta para a nota final os aspectos

actitudinais tales como: interese polo traballo, conservación do material, comportamento, asistencia,etc.

A nota final de cada avaliación será un cómputo (non media aritmética) de coñecementos teóricos, prácticos e actitude.

A superación destes contidos parciais supón o aprobado a final de curso.

O procedemento a seguir, a hora de cualificar toda  a actividade lectiva e poder así valorar ao alumno/a, será  en función  da porcentaxe que se

desgloxa a continuación:

10 %  da nota  ACTITUDES ( comportamento, puntualidade.)

60 %  da nota  PROBAS OU EXAMES ( oral ou escrito)

30 %  restante PROCECEMENTOS ( prácticas, habilidades e proxectos)

Para acadar o aprobado deberá ter un mínimo de un 5 en cada un destes aspectos(calculado de acordo o porcentaxe).

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As probas escritas recuperaranse mediante un examen escrito que se realizara o final de cada trimestre.

A parte practica recuperarase mediante a realizacion dun examen escrito, oral ou practico.

O final de curso realizarase un examen escrito, oral ou practico para intentar recuperar cada unha das avaliacións suspensa.

Calquera destas recuperacións poderase facer mediante algún tipo de traballo, que o docente considere oportuno.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aqueles alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, cando o profesor o decida despois de ter faltado mais dun 10% das horas do Módulo,

terán que facer un exame teórico e outro práctico sobre os mínimos esixibles. A proba teórica será sobre os contidos mínimos avaliables por proba

teórica, e a parte práctica constará de distintas situacións de traballo de reparacións de elementos metálicos e sintéticos, nas que se realizarán

procesos parciais e entrevista técnica sobre as técnicas de reparación de elementos metálicos e sintéticos.

Na segunda quincena do mes de xuño, avisarase das datas e horas de realización dos exercicios.

A avaliación de esta proba será dun 50% o exercicio práctico e un 50% o teórico, sendo necesario acadar como mínimo a metade da puntuación

proposta en cada apartado (práctica e teoría) para aprobar o módulo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se

reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizaráselle unha proba escrita na que desenrolaran os seus coñecementos iniciáis. A través desta proba estableceremos un punto de partida

para os coñecementos na aula. Tamen coñeceremos se algún alumno ten algunha necesidade especial.

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

Sempre que o caso o requira, e dacordo co alumno/a, prestaráselle unha atención especial e diseñaránselle tarefas

de reforzo. A estes alumnos tratarase de buscaráselles un grupo axeitado para que se sintan apoiados polos

compañeiros.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, combustibles

sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os automóbiles funcionen de forma

correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade e hixiene no traballo, así

como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As aprobadas polo departamento de automoción.

10.Outros apartados

10.1) Outros apartados

Ensino semipresencial: segundo anuncio da Conselleria de Educación no plan de continxencia poderíase chegar a aplicar un 50% de formación

telemática das sesións lectivas do grupo. Seguindo esas directrices, no caso de que en certos momentos do curso non se poidan impartir polos

motivos excepcionais do Covid-19 os contidos de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

a temática a impartir neses momentos e adiantar novos contidos, e contemplando no caso dun escenario da imposibilidade de ensino presencial a

realización de certas realizacións prácticas deseñadas e adecuadas para esa temporalización.

      Os criterios de avaliación e de cualificación  serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores extrapolados da forma proporcional a

posible modificación de actividades non presenciais. Os mínimos exixibles corresponderanse tamen co definido nesta programación.

       Utilizaremos principalmente a Aula virtual do centro, tanto para os apuntamentos como para realizar a aprendizaxe, así como a entrega das

tarefas, distintos métodos de avaliación, xa sexan exames, entrega de traballos, tarefas, vídeos de prácticas, etc., ou outros medios que se

consideren oportunos, como poden ser videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0260 Mecanizado básico 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo ELADIO ÁLVAREZ PORTELA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfilprofesional do título a través dos obxectivos xerais que o

alumnado debe alcanzarao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional,expresados a través dunha serie de

resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto deaprendizaxe, que lles

han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0260_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1  Ferramentas e utiles de medida Esbozos de pezas Elaboración de 40 30 X

2 Esbozo e trazado de pezas para
o seu posterior mecanizado.

Trazado de pezas para o seu posterior mecanizado 40 30 X

3 Mecanizado manual e técnicas
de roscaxe

Roscar pezas exteriormente e interiormente, para o que
executa os cálculos e as operacions necesarias

30 30 X X

4 Unions por soldadura branda e
construccion de pequenos
utiles.

Realizar unións de elementos metálicos mediante soldadura
branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso

18 10 X X

Total: 128

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1  Ferramentas e utiles de medida 40

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecemento da diferente ferramenta, e medición cos
diferentes utiles.

40,011.1 Identificar os diferentes tipos de ferramenta.

1.2 Utilizacion dos diferentes equipos de medida existentes.

40TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 11 CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores,
transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa posta a cero en casos
necesarios.

PE.1•

S 11 CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas
medidas que haxa que efectuar.

PE.2•

S 11 CA2.3 Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os
conceptos de nonius e de apreciación.

PE.3•

S 11 CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar
a medición e o trazado de pezas.

PE.4•

S 11 CA2.5 Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o
anglosaxón.

PE.5•

S 11 CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos
adecuados e coa precisión esixida.

OU.1•

S 11 CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse
a súa preparación.

OU.2•

S 11 CA2.8 Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización da peza. OU.3•

S 12 CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos
planos.

OU.4•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos de metroloxía. Sistemas de medidas.

 0Operacións de trazado.
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Contidos

 Magnitudes e unidades.

 Instrumentos de medida directa.

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

 Teoría do nonius.

 Tipos de medida.

 O trazado na elaboración de pezas.

 Obxecto do trazado, fases e procesos.

 Útiles do trazado.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Coñecemento da diferente
ferramenta, e medición cos
diferentes utiles. -
Identificacion da diferente
ferramenta asi coma a
utilidade da mesma,
metroloxia e medicion cos
diferentes equipos

Explicacion das
diferentes ferramentas
e maquinas.
Explicacion do
funcionamento e da
utilizacion dos
diferentes aparatos de
medida.

• Toma de apuntes.
Resolución caso
práctico.
Realización dun
traballo.

• Aprendizaxe do
coñecemento das
diferentes ferramentas
e dos aparatos de
medida.

•

Documento de análise
Memoria-informe do
resultado das
actividades prácticas

•

MATERIAIS:
Apuntamentos,
Presentacións,
proxector, videos, utiles
de medida e
ferramenta.

•

ESPAZOS: Aula e taller•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

40,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Esbozo e trazado de pezas para o seu posterior mecanizado. 40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realización de esbozos e trazado de pezas. 40,011.1 Interpretación de debuxo tecnico e realización de esbozos.

40TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas. PE.1 - Tarefas realizadas na aula•

S 15 CA1.2 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a
información contida neste.

PE.2 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.3 Utilizouse a simboloxía específica dos elementos. PE.3 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.4 Reflectíronse as cotas. PE.4 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.5 Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo. PE.5 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.6 Realizouse o esbozo con orde e limpeza. LC.1 - Tarefas realizadas na aula•

S 14 CA1.7 Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso de
medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar.

LC.2 - Proba práctica•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Debuxo técnico básico.

 Normalización de planos.

 Simboloxía: normalización.

 Planta, alzado, vistas e seccións.

 Cotación.

 Técnicas de esbozamento.
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4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Realización de esbozos e
trazado de pezas. -
Interpretación e realizacion
de debuxo tecnico.

Explicacións teóricas.
Explicacións prácticas.
Presentación dun caso
práctico.
Aclaración de dúbidas

• Toma de apuntes.
Resolución caso
práctico.
Realización dun traballo
en equipo ou individual.

• Realización de esbozos
seguindo as normativas
vixentes.

• MATERIAIS:
Apuntamentos,
Presentacións,
proxector, videos, utiles
de medida e
ferramenta.

•

ESPAZOS Aula e taller.•

LC.1 - Tarefas realizadas
na aula

•

LC.2 - Proba práctica•

PE.1 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.2 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.3 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.4 - Tarefas realizadas
na aula

•

PE.5 - Tarefas realizadas
na aula

•

40,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Mecanizado manual e técnicas de roscaxe 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Serrado, taladrado, roscado e limado de pezas. 30,011.1 Mecanización de pezas seguindo un esbozo.

30TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil
(fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc).

PE.1 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. PE.2 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en
conta o traballo que vaian realizar.

PE.3 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar. PE.4 - Tarefa realizada na aula•

S 4 CA3.5 Determinouse a secuencia de operacións necesarias. PE.5 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais,
os acabamentos e as formas que se desexen.

OU.1 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA3.7 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para
executar a peza.

PE.6 - Tarefa realizada na aula•

S 5 CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas
correspondentes (limadura, corte, etc.).

OU.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA3.9 Efectuouse o corte de chapa con tesoiras previamente seleccionadas en función dos
cortes.

OU.3 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos. OU.4 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas
máquinas segundo o material que se tradee.

TO.1 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.2 Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaia tradear e do
diámetro do trade.

TO.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.3 Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. TO.3 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA4.4 Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras. TO.4 - Tarefas realizadas no taller•

S 4 CA4.5 Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a lubricación adecuada. TO.5 - Tarefas realizadas no taller•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.6 Efectuouse o escareamento tendo en conta o furado e o elemento para embutir nel. TO.6 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.7 Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do
parafuso.

TO.7 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.8 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exterior, e
efectuouse a lubricación correspondente.

TO.8 - Tarefas realizadas no taller•

S 5 CA4.9 Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu paso, sexan
as estipuladas.

TO.9 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA4.10 Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. TO.10 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA4.11 Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no automóbil. TO.11 - Tarefas realizadas no taller•

S 4  CA4.12 Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que tradear, e
explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento, etc.).

TO.12 - Tarefas realizadas no taller•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

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

 Obxecto da limadura.

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

 Técnicas de limadura.

 Corte de materiais con serra de man.

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

 Operacións de serraxe.

 Corte con tesoira de chapa: tipos de tesoiras.

 Procesos de corte con tesoiras de chapa.

 Obxecto da tradeadura.

 0Normalización e representación de roscas.

  Cálculos para a execución de roscas interiores e exteriores.

  Medición de roscas.

  Procesos de execución de roscas.

 Máquinas de tradear.

 Parámetros para ter en conta en función do material que se pretenda tradear.

 Brocas: tipos e partes.

 Proceso de tradeadura.

 Escareamento.

 Clases de parafusos.
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Contidos

 Partes das roscas: tipos de roscas e o seu uso.

 Sistemas de roscas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Serrado, taladrado, roscado
e limado de pezas. -
Realizacion dunha peza
seguindo un croquis

Explicacións teóricas.
Presentación dun caso
práctico.
Aclaración de dúbidas

• Realizacion de pezas
seguindo os esbozo.

• Serrado, limado,
roscado e tradeado
dunha peza

•

•

ESPAZOS: Aula e taller•

MATERIAIS: Aparellos
de medida, Útiles de
trazado, Pletina e
varillas e pletinas de
Ferro para a realización
de prácticas,
Apuntamentos, Vídeos

•

OU.1 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.3 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.4 - Tarefas
realizadas no taller

•

PE.1 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.2 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.3 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.4 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.5 - Tarefa realizada
na aula

•

PE.6 - Tarefa realizada
na aula

•

TO.1 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.11 - Tarefas
realizadas no taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas no taller

•

30,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Unions por soldadura branda e construccion de pequenos utiles. 18

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Union de elementos mediante soldadura blanda. 18,011.1 Apertura e regulación dos gases da soldadura oxiacetilénica e sodadura
branda con soplete

18TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA5.1 Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda. PE.1 - Memoria de traballo, exame•

S 6 CA5.2 Realizouse a preparación da zona de unión e elimináronse os residuos. OU.1 - Tarefas realizadas no taller•

S 6 CA5.3 Seleccionouse o material de achega en función do material base e a unión que haxa
que efectuar.

OU.2 - Tarefas realizadas no taller•

S 6 CA5.4 Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á unión que se
pretenda efectuar.

OU.3 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. OU.4 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando os criterios de
seguridade.

OU.5 - Tarefas realizadas no taller•

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

OU.6 - Tarefas realizadas no taller•

S 6 CA5.8 Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e mais o seu
funcionamento.

OU.7 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA5.9 Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas. OU.8 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran. OU.9 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.2 Xustificouse a solución elixida. OU.10 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.3 Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos. OU.11 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.4 Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aos materiais
utilizados na fabricación dos útiles.

OU.12 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.5 Executáronse secuenciadamente os procesos necesarios para a fabricación do útil
ideado.

OU.13 - Tarefas realizadas no taller•

S 7 CA6.6 Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e
o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha maior produtividade.

OU.14 - Tarefas realizadas no taller•
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100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldar: soldadores e lampadiñas.

 Materiais de achega.

 Desoxidantes máis utilizados.

 Preparación do metal base.

 O estaño.

 Procesos de execución de soldaduras.

 Conformación de metais

 Unión de metais.

 Tolerancias de medidas.

 Mantemento de ferramentas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Union de elementos
mediante soldadura blanda.
- Realizar unións de
elementos metálicos
mediante soldadura branda

Explicacións teóricas.
Presentación dun caso
práctico.
Aclaración de dúbidas

• Toma de apuntes.
Practicas con metais
referidos ao contido do
tema..

• Coñecer características
e propiedades e
componentes da
soldadura branda

•

Selecionar o material
de aportación e os
desoxidantes
adecuados.

•

Saber elexir a llama
adecuada

•

Describir a técnica
utilizada e comprobar a
sua resistencia

•

MATERIAIS: Aparellos
de soldar, chumbo,
estaño, Chapas onde
facer a soldadura.
Apuntamentos, Vídeos

•

ESPAZOS: Aula e taller•

OU.1 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.2 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.3 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.4 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.5 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.6 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.7 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.8 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.9 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.10 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.11 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.12 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.13 - Tarefas
realizadas no taller

•

OU.14 - Tarefas
realizadas no taller

•

PE.1 - Memoria de
traballo, exame

•

18,0TOTAL
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Criterios de cualificación:

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas. Para tal

efecto, no regulamento de réxime interior do centro establece o número de horas máximas que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo

profesional, para ter dereito a ser avaliado, que non poderá ser superior ó 10% da duración do módulo.

Ó Alumno en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e que

serán un claro referente para a súa avaliación.

Os aspectos de avaliación serán:.

 Exames escritos dos contidos teóricos e prácticos.

 Observación e valoración por parte do profesor mediante táboa e  memoria presentada, da realización dos traballos e, concretamente sobre:

participación, actitude, iniciativa persoal, responsabilidade, cumprimento e calidade nos traballos, puntualidade na entrega de traballos ou tarefas,

normas de seguridade e hixiene, coidado do material, asistencia e puntualidade a clase.

  Aspectos avaliables en porcentaxes:

 - Probas escritas: 50%

-  Probas prácticas: 40%

-  Outras observacións e valoracións: 10 %.

 Sera obrigatorio ter un minimo de 5 sobre 10 en cada un dos apartados anteriores para poder facer media.

A puntuación será de 0 a 10 puntos en cada un dos instrumentos de avaliación sendo a nota final a media acadada.

No caso de acadar unha puntuación de 0 (cero) puntos en calquera dos instrumentos avaliados, suspenderá a avaliación correspondente sendo

preciso superar unha proba de recuperación similar á suspensa.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantearánselle actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para os alumnos que perdan os dereitos á avaliación continua, e tal como se contempla nas normas, realizarase unha proba extraordinaria de

avaliación, que permitira ó alumno evidenciar a adquisición das capacidades terminais establecidas.

Datas da avaliación:

O alumno que perda o dereito a avaliación continua tera que superar un exame teorico-practico cun minimo de 5 sobre 10 para poder acadar o

modulo. Dita proba se realizara no terceiro trimestre.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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Adoptaranse os metodos de seguemento da programacion e do alumnado acordados polo equipo docente do departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se fose necesario adoptar algunha medida de atención a diversidade, se terá en conta a opinión do equipo lectivo e da orientadora, a tal efecto

tomaremos as medidas oportunas.

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

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantexaranse actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, combustibles

sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os automóbiles funcionen de forma

correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade e hixiene no traballo, así

como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As programadas polo equipo lectivo do departamento.

10.Outros apartados

10.1) Outros apartados

Ensino semipresencial: segundo anuncio da Conselleria de Educación no plan de continxencia poderíase chegar a aplicar un 50% de formación

telemática das sesións lectivas do grupo. Seguindo esas directrices, no caso de que en certos momentos do curso non se poidan impartir polos

motivos excepcionais do Covid-19 os contidos de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

a temática a impartir neses momentos e adiantar novos contidos, e contemplando no caso dun escenario da imposibilidade de ensino presencial a

realización de certas realizacións prácticas deseñadas e adecuadas para esa temporalización.

      Os criterios de avaliación e de cualificación  serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores extrapolados da forma proporcional a

posible modificación de actividades non presenciais. Os mínimos exixibles corresponderanse tamen co definido nesta programación.

       Utilizaremos principalmente a Aula virtual do centro, tanto para os apuntamentos como para realizar a aprendizaxe, así como a entrega das

tarefas, distintos métodos de avaliación, xa sexan exames, entrega de traballos, tarefas, vídeos de prácticas, etc., ou outros medios que se
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consideren oportunos, como poden ser videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0452 Motores 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo DOMINGO CALDEVILLA LAGO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O noso Centro acolle alumnado procedente de numerosas localidades do Baixo Miño (O Rosal, Tui, Tomiño..) e tamén de Concellos cercanos

como Baiona. Dentro das actividades productivas máis relevantes destacan as pesqueiras, as relacionadas co cultivo agrario (especialmente no

referente á producción hortícola e viveirística) e á producción vitivinícola. Considerar tamén a hostalaría e o turismo, como motores da economía da

zona, así coma numerosas empresas relacionadas coa construcción e a automoción (talleres de automóbiles multimarca, concesionarios, de

vehículos agrícolas e auxiliares do automoción)

Este titulo foi deseñado baseándose na realidade do sector e nas súas necesidades de formación. A finalidade deste é conseguir nos alumnos

ascapacidades que responden ao perfil profesional definido, e por conseguinte, permítanlles integrarse no mundo laboral da súa profesión.

O obxectivo do titulo de técnico é capacitar os alumnos para que sexan capaces da execución das operacións de mantemento na área de

electromecánica e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos e garantindo o cumprimento das especificacións

establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo..

Non obstante, cando se insira laboralmente nun posto de traballo concreto dos relacionados anteriormente necesitase un período de adestramento

e adaptación.

As actividades máis significativas e frecuentes que terá que realizar son: Interpretar a información técnica correspondente ao mantemento de

vehículos e diagnosticar avarías
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0452_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA

Estudo da constitución, funcionamento e características dos
motores de combustión interna empregados nos vehículos

60 35 X X X X

2 VERIFICACIÓN DOS
COMPOÑENTES DO MOTOR

Realización de controles e verificacións para determinar o
estado dos distintos órganos internos dos motores
empregados nos vehículos

70 40 X X X X

3 ESTUDO DOS SISTEMAS DE
REFRIXERACIÓN E ENGRAXE

Estudio do funcionamento e características dos sistemas de
refrixeración e lubricación dos motores, así coma a realización
dos seu mantemento e reparacións

29 25 X X X X

Total: 159

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 60

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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. NO

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación. NO

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estudio e características dos motores de catro tempos 20,011.1 Coñecer as características e o funcionamento dos motores de gasolina e
diesel de catro tempos

1.2 Realizar cálculos sinxelos necesarios para efectuar operacions de
mantemento

Desmontaxe e montaxe dun motor de gasolina de catro tempos 18,022.1 Coñecer e familiarizarse cos órganos e constitución real 2 12,0 dun motor
de gasolina de catro tempos, reforzando e afianzando os conceptos
adquiridos na teoría

2.2 Coñecer os procedementos de desmontaxe e montaxe dos motores de
combustión interna

2.3 Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de
materiais, ferramentas, utensilios e máquinas nas operacións realizadas

2.4 Manexo da documentación técnica para o mantemento do motor.

2.5 Coñecer as normas de seguridade colectivas e individuais a ter en conta
durante o montaxe e desmontaxe dos motores

Desmontaxe e montaxe dun motor Diesel de catro tempos 10,033.1 Coñecer e familiarizarse cos órganos e constitución real dun motor diesel
de catro tempos, reforzando e afianzando os conceptos adquiridos na teoría.

Estudio e características do motor de gasolina de dous tempos. 4,044.1 Coñecer as características e o funcionamento dos motores  de dous
tempos.

Desmontaxe e montaxe dun motor de gasolina de dous
tempos.

8,055.1 Coñecer o funcionamento e familiarizarse cos compoñentes dos motores
de dous tempos.

60TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro
tempos.

TO.1 - Exercicios prácticos•

S 5 CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos. PE.1 - Exame•

S 5 CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos. PE.2 - Exame•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos
motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

PE.3 - Exame•

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

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 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.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 5 CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e
montaxe dos compoñentes do motor.

TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. TO.10 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.11 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 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.

PE.4 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

N 5 CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

PE.5 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

N 5 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.

PE.6 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

N 5 CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.12 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.13 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Ciclos termodinámicos dos motores.

 Diagramas teóricos e prácticos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Características, constitución e funcionamento dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Parámetros estáticos e dinámicos de funcionamento.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe: culatas, trens alternativos e distribucións.
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Contidos

 Verificación das operacións realizadas.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Estudio e características
dos motores de catro
tempos

Explicación dos
contidos mediante
exposición oral,
apoiándose nos
recursos e intentando
facer partícipe ao
alumnado

• Participación activa na
clase e realización das
tarefas encomendadas

•

Relizar cálculos
sinxelos necesarios
para efectuar
operacións de
mantemento

•

Coñecer a constitución,
funcionamento e
parámetros
fundamentais de
motores Otto e Diesel
de catro tempos

• Maquetas de motores
de combustión interna

•

Bibliografía sobre
motores de combustión
interna

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Exame•

PE.3 - Exame•

TO.1 - Exercicios
prácticos

•

18,0Desmontaxe e montaxe dun
motor de gasolina de catro
tempos

Explicación dos
procedementos,
particularidades e
medidas de seguridade,
hixiene e
medioambientais a ter
en conta na realización
das operacións de
montaxe e desmontaxe

•

Seguimento e correción
das accións errónea do
alumnado na
realización dos
procesos

•

Realizar en equipo a
desmontaxe e montaxe
dun motor de gasolina
de catro tempos,
respectando as
indicacións de
seguridadade, hixiene e
medioambientais
pertinentes, así como o
establecido na
documentación técnica
do fabricante

• Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor Otto de catro
tempos, reforzando e
afianzando os
conceptos adquiridos
na teoría

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Manuais técnicos de
reparación

•

Motores de gasolina de
catro tempos

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

PE.4 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

PE.5 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

PE.6 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Desmontaxe e montaxe dun
motor Diesel de catro
tempos

Explicación dos
procedementos,
particularidades e
medidas de seguridade,
hixiene e
medioambientais a ter
en conta na realización
das operacións de
montaxe e desmontaxe

• ealizar en equipo a
desmontaxe e montaxe
dun motor de gasolina
de catro tempos,
respectando as
indicacións de
seguridadade, hixiene e
medioambientais
pertinentes, así como o
establecido na
documentación técnica
do fabricante

•

Seguimento e correción
das accións errónea do
alumnado na
realización dos
procesos

•

Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor Diesel de
catro tempos,
reforzando e
afianzando os
conceptos adquiridos
na teoría

• Maquetas de motores
Diesel ou motores
diesel sobre vehículo

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Manuais técnicos do
fabricante

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

4,0Estudio e características do
motor de gasolina de dous
tempos.

Explicación dos
contidos teóricos
mediante exposición
oral, apoiándose nos
recursos didácticos e
intentando facer
partícipe ao alumnado

• Participación activa na
clase e búsqueda de
información
complementaria

• Coñecer a constitución,
funcionamento ,
características e
parámetros
fundamentais de
motores de combustión
interna de dous tempos
empregados nos
automóbiles

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Libros técnicos e
manuais de
mantemento e
reparación de motores
de dous tempos

•

Maquetas de motores
de gasolina de dous
tempos

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Exame•

PE.3 - Exame•

TO.1 - Exercicios
prácticos

•

8,0Desmontaxe e montaxe dun
motor de gasolina de dous
tempos.

Explicación dos
procedementos,
particularidades e
medidas de seguridade,
hixiene e
medioambientais a ter
en conta na realización
das operacións de
montaxe e desmontaxe

• Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor de gasolina
de dous tempos,
reforzando e
afianzando os
conceptos adquiridos
na teoría

•

Realizar en equipo a
práctica proposta pola
profesora, realizándoa
con orde, limpeza e
respectando as
medidas de hixiene,
seguridade e normas
medioambientais, así
como os
procedementos
estipulados polo
fabricante

•

Coñecer os elementos
e a constitución real
dun motor Otto de dous
tempos, así como os
procesos de montaxe e
desmontaxe dos
mesmos

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Motores de gasolina de
dous tempos

•

Manuais técnicos do
fabricante

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

60,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 VERIFICACIÓN DOS COMPOÑENTES DO MOTOR 70

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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. NO

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

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. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Localización de avarías por falta de compresión 10,011.1 Coñecer o grao de estanqueidade dos cilindros do motor e determinar a
causas da falta de compresión

Comprobación e reparación da culata 5,022.1 Coñecer e realizar axeitadamente a comprobación da culata do motor e
dos elementos que a integran, localizando posibles deformacións do plano da
mesma, fisuras e calquer anomalía que provoque un mal funcionamento do
motor

2.2 Coñecer as posibles reparacións da culata

Comprobación e reparación do bloque motor 10,033.1 Coñecer e realizar correctamente a comprobación dos tipos de bloque
motor máis habituais

3.2 Coñecer as posibles reparacións do bloque motor

Comprobación e reparación do tren alternativo 15,044.1 Coñecer e realizar as comprobacións dos elementos que integran o tren
alternativo do motor

4.2 Coñecer as posibles reparacións do tren alternativo

Comprobacion e reparación dos sistemas de distribución 15,055.1 Coñecer e realizar correctamente a comprobación dos elementos que
integran a distribución

5.2 Coñecer as posibles reparacións da distribución

Realización da posta a punto da distribución 15,066.1 Coñecer e realizar correctamente a reglaxe de válvulas en función do tipo
de distribución

6.2 Realizar o calado da distribución

70TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos
motores de dous e de catro tempos.

TO.1 - Realización axeitada dun exercicio
prático

•

S 5 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.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema
obxecto da reparación.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de
parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías. PE.1 - Exame•

S 5 CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación
técnica.

TO.6 - Memoria de traballo•

N 4 CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.8 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 4 CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e
montaxe dos compoñentes do motor.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

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

TO.10 - Tarefas realizadas na aula-tallert•

S 2 CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

TO.11 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.4 Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin
desgastes anómalos.

PE.2 - Memoria de traballo•

S 10 CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas
especificacións técnicas.

PE.3 - Memoria de traballo•

S 10 CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. TO.12 - Realización axeitada dun exercicio
práctico

•

S 2 CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. TO.13 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 2 CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.15 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.16 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.17 - Tarefas realizadas na aula-taller•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Interpretación da documentación técnica e dos equipamentos de medida.

 Disfuncións típicas dos motores térmicos de dous e de catro tempos (otto e diésel) e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe: culatas, trens alternativos e distribucións.
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Contidos

 Verificación das operacións realizadas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Localización de avarías por
falta de compresión

Explicación das causas
de avarías por falta de
compresión e os
métodos e
procedementos para a
súa diagnose, así coma
os equipos e útiles
necesarios para a
localización das
mesmas

• Identificar os tipos de
avarías por falta de
compresión, e realizar,
individualmente ou en
grupo, as tarefas
encomendadas pola
profesora para
determinar estas

•

Consultar a
documentación técnica
do fabricante e
respectar as medidas
de hixiene e seguridade
estipuladas

•

Coñecer e diagnosticar
avarías por falta de
compresión no motor,
así coma os útiles
empregados na
localización das
mesmas

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Equipos de medida da
presión de compresión
(diesel e gasolina)

•

Utillaxe e ferramente
auxiliar do taller de
motores

•

PE.1 - Exame•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Comprobación e reparación
da culata

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación da
culata, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
segurida, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Comprobar o estado da
culata e diagnostivar as
posibles avarís

• Maquetas de motores
ou motores sobre
vehículo

•

Manuais técnicos de
reparación

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Utillaxe, ferramente
auxiliar do taller de
motores e útiles de
verificación (galgas,
regla de planitude..)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Comprobación e reparación
do bloque motor

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación da
bloque motor, así como
o seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Relizar en equipo a
práctica proposta,
levandoa a cabo con
orde, limpeza e
respectando os
procedementos, e as
medidades de
seguridade,
consultando a
documentación técnica
pertinente e
respectando os
procedementos
establecidos polo
fabricante

• Comprobar o estado do
bloque motor  e
diagnosticar as posibles
avarías

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Utillaxe específico
(calibres,
micrómetros...) e xeral
do taller de reparación
de motores

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Comprobación e reparación
do tren alternativo

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación do tren
alternativo, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
seguridade, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Comprobar o estado do
tren alternativo  e
diagnosticar as posibles
avarías

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Ferramentas de uso
común no taller de
motores e utillaxe de
verificación específico
(alexómetros, calibre,
micrómetro..)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Comprobacion e reparación
dos sistemas de
distribución

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación e
reparación dos
sistemas de
distribución, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
seguridade, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Comprobar o estado
dos elementos que
compoñen os diferentes
sistemas de distribución
e diagnosticar as
posibles avarías

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Utillaxe específico
(calibres,
micrómetros...) e xeral
do taller de reparación
de motores

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.17 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Realización da posta a
punto da distribución

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
posta a punto da
distribución, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

• Realizar en equipo a
proposta práctica
proposta pola
profesora, empregando
as medidadas de
seguridade, hixiene e
medioambientais
estipuladas, así como
respectar a
documentación técnica
do fabricante en canto
aos procesos de
verificación

• Realizar a reglaxe de
válvulas e a
sincronización da
distribución do motor
para o seu correcto
funcionamento

• Maquetas de motores
ou motores sobre
vehículo con diferentes
sistemas de distribución

•

Manuais técnicos de
reparación

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Utillaxe, ferramente
auxiliar do taller de
motores e útiles
específicos (galgas, kit
de calado,
tensiómetros.....)

•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Memoria de
traballo

•

PE.3 - Memoria de
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dun exercicio
prático

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Memoria de
traballo

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-tallert

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Realización
axeitada dun exercicio
práctico

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

70,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 ESTUDO DOS SISTEMAS DE REFRIXERACIÓN E ENGRAXE 29

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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. SI

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

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. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estudo dos sistemas de refrixeración e engraxe dos motores 9,011.1 Coñecer os elementos,  características  e funcionamento dos sistemas de
refrixeración e engraxe dos motores

1.2 Coñecer as características dos refrixerantes e lubricantes do motor

Desmontaxe e montaxe dos elementos que constitúen os
sistemas de refrixeración e engraxe do motor

10,022.1 Coñecer e familiarizarse cos órganos que constitúen os sistemas de
refrixeración e engraxe do motor

2.2 Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de
materiais, ferramentas, utensilios e máquinas nas operacións realizadas

Mantemento e localización de avarías nos sistemas de
refrixeración e engraxe

10,033.1 Coñecer e localizar as avarías e posibles reparacións nos sistemas de
refrixeraación e engraxe

3.2 Coñecer e realizar operacións de mantemento programado nos sistemas
de refrixeración e engraxe

3.3 Clasificar axeitadamente os residuos xerados nas operacións de
mantemento dos sistemas de refrixeración e engraxe

29TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA2.1 Identificáronse as características e as propiedades dos lubricantes e dos
refrixerantes utilizados nos motores.

PE.1 - Exame•

S 8 CA2.2 Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación dos motores, e
enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

PE.2 - Exame•

S 8 CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e
enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

PE.3 - Exame•

S 5 CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a
función de cada un.

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 2 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.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de
refrixeración e lubricación.

TO.3 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 5 CA2.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.4 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema
obxecto da reparación.

TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de
parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

TO.6 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 2 CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos. TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 8 CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor. TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 2 CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de
uso determinadas.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías. TO.10 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 2 CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación
técnica.

TO.11 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 2 CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.12 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 5 CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.13 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 2 CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e
montaxe dos sistemas de lubricación e refrixeración.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

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

TO.15 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións
establecida na documentación técnica.

TO.16 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.4 Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do circuíto de refrixeración. PE.4 - Memoria de traballo•

S 2 CA5.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. PE.5 - Memoria de traballo•

N 2 CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. TO.17 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 2 CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.18 - Tarefas realizadas na aula taller•

S 2 CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.19 - Tarefas realizadas na aula taller•

S 2 CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.20 - Tarefas realizadas na aula taller•

S 2 CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.21 - Tarefas realizadas na aula taller•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características e propiedades dos lubricantes e os refrixerantes utilizados no motor térmico.

 Compoñentes do sistema de lubricación e función de cada un. Tipos e función de bombas de aceite, filtros, arrefriadores, sondas de temperatura e nivel, etc.

 Compoñentes do sistema de refrixeración e función de cada un. Tipos e función de bombas de auga, termóstatos, radiadores, termocontactos, motoventiladores, sondas de temperatura, etc.

 Xuntas e seladores utilizados nos motores térmicos.

 Normas de seguridade no uso de fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

 Disfuncións dos sistemas de refrixeración e lubricación e as súas causas.
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Contidos

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe.

 Verificación das operacións realizadas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Estudo dos sistemas de
refrixeración e engraxe dos
motores

Explicación dos
contidos teóricos
mediante exposición
oral, apoiándose nos
recursos e intentando
facer partícipe ao
alumnado

• Participación activa na
clase e realización das
tarefas encomendadas
pola profesora

•

Búsqueda de
información
complementaria sobre
os sistemas de
refrixeración e
lubricación dos motores

•

Coñecer os diferentes
sistemas de
refrixeración e engraxe
dos motores, o seu
funcionamento,
elementos que os
constitúen, así como as
características dos
líquidos refrixerates e
lubricantes empregados
nos mesmos

• Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Fluídos refrixerantes e
aceites do motor

•

Internet•

PE.1 - Exame•

PE.2 - Exame•

PE.3 - Exame•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

10,0Desmontaxe e montaxe dos
elementos que constitúen
os sistemas de refrixeración
e engraxe do motor

Explicar os
procedementos de
montaxe e desmontaxe
dos elementos que
conforman os sistemas
de refrixeración e
engraxe do motor, así
com  das pautas
medioambientais
estipuladas na
selección e tratamento
dos residuos e das
medidadas de
seguridade e hixiene a
observar

• Realizar en equipo os
procesos de montaxe e
desmontaxe dos
elementos de
refrixeración e
lubricación do motor,
seguindo, con orde e
limpeza, as pautas
estipuladas nos
manuais técnicos e
respectando as
indicacións estipuladas
en canto medidas de
seguridade e hixiene

•

Clasificar os residuos
xerados nos procesos
para a súa retirada
selectiva

•

Coñecer e identificar os
elementos e a
constitución real dos
sistemas de
refrixeración e
lubricación

•

Adquirir destreza na
realización procesos de
montaxe e desmontaxe
dos elementos
integrantes dos
sistemas de
refrixeración e engraxe

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Maquetas de motores
ou vehículos coa
motorización en bó
estado

•

Produtos auxiliares
(aceites do motor e
refrixerantes)

•

Equipos, utillaxe e
ferramentas do taller de
reparación de motores

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.4 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.13 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.18 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

TO.19 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

TO.21 - Tarefas
realizadas na aula taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Mantemento e localización
de avarías nos sistemas de
refrixeración e engraxe

Explicación das causas
de avarías  e os
métodos e
procedementos para a
súa diagnose, así coma
os equipos e útiles
necesarios para a
localización das
mesmas

• Localizar e diagnosticar
as avarías máis
comúns nos sistemas
de refrixeración e
engraxe consultando a
documentación técnica
do fabricante,
verificando asimismo os
diferentes elementos
que integran os
mesmos

•

Realizar
individualmente ou en
equipo o mantemento
habitual dos sistemas
de refrixeración e
engraxe (verificación de
niveis, substitución de
fluídos, substitución de
filtros, purgado do
circuito..) observando
as pautas
medioambientais e de
seguridade e hixiene,
así como as indicación
da documentación
técnica

•

Explicación e guiado do
alumnado nos
procesos prácticos de
comprobación dos
sistemas, así como o
seguimento e
corrección das accións
irregulares deste
durante a realización
das prácticas propostas

•

Coñecer e diagnosticar
posibles avarías e
verificar os diferentes
elementos que integran
os sistemas de
refrixeración e engraxe

•

Coñecer e realizar os
procedementos pra o
mantemento dos
sistemas de
refrixeración e engraxe,
realizando unha
eliminación axeitada
dos residuos

•

Maquetas de motores
ou motores sobre
vehículo con diferentes
sistemas de distribución

•

Material audiovisual
(presentacións de
power point, videos..)

•

Material funxible
auxiliar (lubricantes,
filtros, refrixerantes..)

•

Equipamento xeral do
taller de reparación de
motores e ferramenta
específica
(manómetros,
polímetros..)

•

PE.4 - Memoria de
traballo

•

PE.5 - Memoria de
traballo

•

TO.4 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.11 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.12 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.13 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.17 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.20 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

TO.21 - Tarefas
realizadas na aula taller

•

29,0TOTAL
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- CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo  unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumpran

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos,

recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos

prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

Os alumnos/as que teñan suspensa a parte procedemental, poderán recuperala mediante unhas actividades prácticas propostas polo profesor.

A nota na parte actitudinal so podra ser recuperada a criterio do profesor.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ós alumnos que superen o 10% de faltas, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito a

Avaliación Continua (no momento en que ocorra). O alumno poderá asistir a clase, pero non será avaliado por trimestres.

Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a capacitación. Esta proba final, consistirá

en exames teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas. O alumno superará ó módulo si en cada unha

de estas probas obtén unha nota igual ou superior a 5.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado

na presente programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados

nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou

actividades, aumentando se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

Todos os cambios que sexan producidos na programación serán reflexados nos modelos de seguimento da

programación do plan de calidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A partires da segunda semana de clases, realizarase unha proba  con preguntas relacionadas cós contidos do

módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.
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Dos resultado da avaliación inicial obteranse os informes sobre as capacidades iniciais do alumnado e determinarán

as posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar.

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

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumnado, proporáselle que realicen

actividades de reforzo fora do horario lectivo, de maneira que teñan a posibilidade de acadar as capacidades terminais elementais tanto de

carácter práctico como teórico. Estas actividades permitiranlle afrontar posteriormente as probas de recuperación da materia.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos

seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, líquidos

refrixerantes, combustibles sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os

automóbiles funcionen de forma correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade

e hixiene no traballo, así como o cumprimento das normas de seguridade, especialmente cando se utilicen maquinas.

Educación para a convivencia: Motivando e facilitando o traballo en grupo, durante a realización das actividades do

módulo que o permitan.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares propostas este ano para 1º do Ciclo Medio de Electromecánica de vehículos son: Unha visita á

colección privada de vehículos en Vigo, durante o mes de decembro e outra visita didáctica a desguaces Traverme e á fabrica de vehículos Uro, no

mes de marzo. Tamén se contempla a posible realización dun Cursiño de formación de Primeiros Auxilios, impartido por persoal experto, no que

participaría o alumnado interesado

10.Outros apartados

10.1) Confinamento

No caso de confinamento as clases serán impartidas telematicamente usando a plataforma moodle.

- 22 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0456 Sistemas de carga e arranque 02020/2021 0213

MP0456_23 Sistemas de arranque 02020/2021 050

MP0456_13 Electrotecnia aplicada 02020/2021 0113

MP0456_33 Sistemas de carga 02020/2021 050

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0456_23) RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos.

(MP0456_33) RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos.

(MP0456_13) 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.

(MP0456_33) RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_23) RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_13) RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do
circuíto.

(MP0456_33) RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.

(MP0456_23) RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas
especificacións técnicas.
(MP0456_33) 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.
(MP0456_23) 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.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución.

(MP0456_13) CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

(MP0456_23) CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque.

(MP0456_33) CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga.

(MP0456_23) CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de arranque.

(MP0456_13) CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de medida.

(MP0456_23) CA1.3 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de arranque.

(MP0456_13) CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e realizouse a súa representación.

(MP0456_33) CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo.

(MP0456_23) CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo.

(MP0456_33) CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos sistemas de carga.

(MP0456_13) CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada fabricante.

(MP0456_23) CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos sistemas de arranque.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en arquitecturas multiplexadas.

(MP0456_13) CA1.5 Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos semicondutores.

(MP0456_33) CA1.6 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de carga.

(MP0456_13) CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados.

(MP0456_23) CA1.6 Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo.

(MP0456_13) CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcionamento do circuíto.

(MP0456_13) CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente.

(MP0456_13) CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do electromagnetismo.

(MP0456_13) CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en vehículos.

(MP0456_13) CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electrónicos básicos.

(MP0456_13) CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital.

(MP0456_13) CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.

(MP0456_23) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_33) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_23) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_33) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_13) CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua.

(MP0456_33) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_23) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_23) CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

(MP0456_23) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_33) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_33) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.

(MP0456_33) CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos establecidos de traballo.

(MP0456_33) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_33) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_23) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.

(MP0456_33) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_23) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_33) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0456_33) RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos.

(MP0456_23) RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_33) RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0456_13) RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do
circuíto.

(MP0456_33) RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.

(MP0456_23) RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas
especificacións técnicas.
(MP0456_13) 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.
(MP0456_33) 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.
(MP0456_23) 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.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo.

(MP0456_33) CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos sistemas de carga.

(MP0456_33) CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo.

(MP0456_33) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_23) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

(MP0456_23) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_33) CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

(MP0456_33) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_13) CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_23) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

(MP0456_13) CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello.

(MP0456_23) CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados.

(MP0456_33) CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados.

(MP0456_13) CA2.5 Determináronse e seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os materiais necesarios para a montaxe dos circuítos.

(MP0456_23) CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

(MP0456_33) CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

(MP0456_13) CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga.

(MP0456_23) CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

(MP0456_33) CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

(MP0456_33) CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos.

(MP0456_23) CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións.

(MP0456_13) CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes.

(MP0456_33) CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

(MP0456_13) CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados.

(MP0456_23) CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

(MP0456_23) CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0456_13) CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0456_23) CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_13) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_33) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_23) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

(MP0456_23) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.

(MP0456_33) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.

(MP0456_13) CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0456_33) CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos establecidos de traballo.

(MP0456_23) CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír.

(MP0456_13) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_23) CA3.4 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos conxuntos e dos elementos estipulada no procedemento.

(MP0456_13) CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0456_33) CA3.4 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír.

(MP0456_13) CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0456_23) CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de parámetros.

(MP0456_33) CA3.5 Reparáronse elementos do sistema, de ser factible a súa reparación.

(MP0456_33) CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros de funcionamento.

(MP0456_23) CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida do sistema.

(MP0456_13) CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0456_23) CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios.

(MP0456_33) CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema.

(MP0456_23) CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0456_33) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0456_33) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.

(MP0456_33) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0456_23) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0456_33) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0456_23) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0456_33) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0456_23) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0456_33) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

As notas das duas probas sumarán entre as duas un mínimo de un cinco en base a 10, tendo que obter en cada proba un mínimo de cinco.

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar (inclue exercicios prácticos)

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar.

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

4.b) Segunda parte da proba

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0456 Sistemas de carga e arranque 82020/2021 255213

MP0456_13 Electrotecnia aplicada 82020/2021 135113

MP0456_23 Sistemas de arranque 82020/2021 6050

MP0456_33 Sistemas de carga 82020/2021 6050

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

1. As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade no sector de

construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, motocicletas e vehículos pesados:

Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, transporte de pasaxeiros e mercadorías.

Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes.

Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos.

Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos.

Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de mantemento de electromecánica (grupos electróxenos, cintas

transportadoras movidas con motor de explosión, etc.).

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Electronicista de vehículos.

Electricista electrónico/a de mantemento e reparación en automoción.

Mecánico/a de automóbiles.

Electricista de automóbiles.

Electromecánico/a de automóbiles.

Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

Instalador/ora de accesorios en vehículos.

Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

Electromecánico/a de motocicletas.

Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
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PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0456_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0456_23

Resultados de aprendizaxe

MP0456_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Conceptos, magnitudes, leis e
medicións eléctricas

Funcionamento de elementos e conxuntos eléctricos básicos
nos vehículo

50 12 X X

2 Circuitos eléctricos  básicos Montaxe de circuítos eléctricos básicos no automóvil 35 10 X X X

3 Electrónica analóxica  e dixital Funcionamento e diagnóstico de avarías dos compoñentes
electónicos e sensores do vehículo

30 7 X X

4 Baterías Funcionamento e mantemento do sistema de carga no
vehículo. Baterías

20 5 X X X

5 Sistemas de arranque -
Funcionamento

Funcionamento do sistema de arranque no vehículo 20 10 X

6 Sistemas de arranque -
Localización de avarías

Localización avarías do sistema de arranque no vehículo 30 15 X X X

7 Sistemas de arranque -
Mantemento

Mantemento do sistema de arranque no vehículo 10 8 X X

8 Sistemas de carga -
Funcionamento

Funcionamento do sistema de carga no vehículo 20 10 X

9 Sistemas de carga -
Localización de avarías

Localización de avarías do sistema de carga no vehículo 30 15 X X X

10 Sistemas de carga -
Mantemento

Mantemento do sistema de carga no vehículo 10 8 X X

Total: 255

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos, magnitudes, leis e medicións eléctricas 50

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Establecemento de conceptos básicos electricidade aplicados
no vehículo.

20,011.1 Coñecer os principios básicos da electricidade: estructura atómica e
carga eléctrica

1.2 Distinguir entre materiais illantes e conductores razoando porqe o  son.

1.3 Definir o que é a corrente elétrica, así como os seus efectos e aplicacións

1.4 Distinguir a corriente continua da alterna e as suas características.

1.5 Definir as distintas magnitudes eléctricas (carga, intensidade, diferencia
de potencial, resistencia, potencia, etc.) e as súas unidades asociadas. Así
como a equivalencia entre los múltiplos e submúltiplos

Realización de cálculos de magnitudes e transformación de
unidades

20,022.1 Aplicar as leis de Ohm e kirchhoff á resolucion dos circuitos sinxelos.

2.2 Distinguir os distintos acoplamentos das resistencias (en serie, en
paralelo e mixto) e calcular a súa equivalente.

2.3 Resolver os circuitos eléctricos de corrente continua de diferentes grados
de complexidade.

2.4 Facer estimacións aproximadas dos distintos parametros dun circuito
(corrientes, caidas de tension, resistencias, etc.)..

Aparatos de medida, mediciones e avarías eléctricas. 10,033.1 Coñecer as características, funcionamento, calibración e axuste dos
equipos e dispositivos de medida cións (ohmímetro, voltímetro, Medidores de
políticos, osciloscópio, etc.).

3.2 Interpretar documentación técnica en equipos e dispositivos de medida.

3.3 Montaxe de circuítos de placa board.

3.4 Realizar a medición de varios parámetros.

3.5 Analizar os datos obtidos nas medicións.

3.6 Aplicar as normas de seguridade persoal e uso de equipos..

50TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

S 10   CA1.1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as unidades asociadas. PE.1 - Nos cuestionarios sobre circuitos
debe indicarse axeitadamente as magnitude
eléctricas

•

S 10   CA1.1.2 Identificáronse as principais magnitudes elécticas no vehículo e as unidades mais
empregadas

LC.1 - Nos resultados das montaxes de
placas protoboard

•

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 20   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro LC.2 - Montaxe e comprobación de circuito
en placa protoboard

•

S 30 CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e
realizouse a súa representación.

PE.2 - Cuestionario sobre circuitos
eléctricos e a súa simboloxía.

•

S 10 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.1 - Respeta as medidas de seguridad e
de protección persoal e colectiva

•

S 10 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.2 - Respeta as medidas de seguridad e
de protección persoal e colectiva

•

N 10 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.3 - Realización das tarefas de taller con
seguridade.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Leis e regras da electricidade: magnitudes e unidades.

   Principais magnitudes eléctricas no vehículo e as unidades mais empregadas (CA 1.1.2)

   Magnitudes eléctricas e as unidades asociadas (CA 1.1.1)

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

   Características do polímetro

     Interpretación do ohmetro  (CA 1.2.1)

 Magnitudes e conceptos típicos dos aparellos de medida.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Establecemento de
conceptos básicos
electricidade aplicados no
vehículo. - Expoñer os
conceptos e magnitudes
máis importantes da
electricidade.
Imprescindibles para a
comprensión de que os
coñecementos estudados,
dende un punto de vista
teórico, teñen a súa
aplicación práctica. Realizar
prácticas de papel e lapis,
que serán o punto de
partida á hora de reparar
avarías no vehículo

Explicar os conceptos
fundamentais da
electricidade, así como
as leis que rexen o
funcionamento dos
circuítos eléctricos.

•

Explicar a diferencia
entre os materiais
illantes e conductores

•

Definir as distintas
magnitides eléctricas
(carga, intensidade,
diferencia de potencial,
resistencia,
potencia....), e as súas
unidades asociadas,
así como a
equivalencia entre as
súas unidades

•

Realizar exercicios que
axuden a comprensión
dos principios básicos
da electricidade

•

Realizar exercicios que
axuden a comprensión
da diferencia entre os
materiais illantes e
conductores

•

Realizar exercicios de
conversión de unidades
(múltiplos e
submúltiplos) das
magnitudes eléctricas

•

Circuito básico eléctrico
montado, verificado e
probado

•

Boletíns de exercicios
resoltos de cuestións
relacionadas e
exercicios de cálculo.

•

Boletins sobre os
conceptos e
magnitudes
fundamentais da
electricidade

•

Placa board con
circuitos eléctricos
sinxelos montados

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Recursos audiovisuais
da aula virtual

•

Apuntamentos•

Pequeno material
eléctrico (resistencias,
cable, placas, pilas....)

•

PE.1 - Nos cuestionarios
sobre circuitos debe
indicarse axeitadamente
as magnitude eléctricas

•

PE.2 - Cuestionario
sobre circuitos eléctricos
e a súa simboloxía.

•

20,0Realización de cálculos de
magnitudes e
transformación de unidades
- Predicir calquera efecto
que poidamos provocar
cunha corrente eléctrica,
para elo, é necesario
coñecer tres aspectos da
electricidade vitais: a
corrente, a tensión e a
resistencia que se
relacionan, coa lei de Ohm.
Razoar estes conceptos,
para seren entendidos de
forma integral nos circuítos,
e afrontar as avarías no
eléctricas no automóvil

Explicar as leis de Ohm
e de Kirchoff na
resolución de circuitos
eléctricos sinxelos

•

Explicar os diferentes
acoplamentos de
resistencias (en serie,
paralelo e mixto)

•

Resolver os circuitos
eléctricos  de corrente
continua de diferentes
graos de complexidade

•

Facer estimacións dos
distintos parámetros
eléctricos dun circuito
(correntes, caídas de
tensión, resistencias,
potencia...)

•

Documentos con
circuitos eléctricos de
corrente continua con
acoplamento de
resistencias resoltos

•

Documentos con
cálculos correntes, ddp,
resistencias e potencias
calculadas nos circuitos
eléctricos propostos

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Apuntamentos do
profesor

•

LC.1 - Nos resultados
das montaxes de placas
protoboard

•

10,0Aparatos de medida,
mediciones e avarías
eléctricas. - Sentar as
bases do funcionamento e
o manexo dos aparatos de
medida eléctrica. Aprender
a manexar os aparatos de
medida máis comúns cómo
so o polímetro e o
osciloscopio

Explicar as
cracterísticas, o
funcionamento,
calibración e axustes
do polímetro

•

Explicar as
características, o
funcionamento,
calibración e axustes
do polímetro

•

Montar circuitos
sinxelos sobre unha
placa board,

•

Realizar medicións con
polímetro de
resistencias, voltaxes e
intensidades sobre
circuitos sinxelos e
comparalos cos datos
teóricos previamente
calculados

•

Verificar e probar os
circuitos montados.

•

Documento onde se
indiquen as medicións
realizadas a través de
polímetro e que
deberon ser realizadas
aplicando normas de
seguridade persoal e
de uso dos equipos

•

Circuito básico eléctrico
montado, verificado e
probado

•

Apuntamentos do
porfesor na aula

•

Presentacións•

Placas board,
resistencias,
conductores, baterías...

•

Polímetros con
Óhmetro, Voltímetro e
Amperímetro

•

Aula virtual - Apuntes•

LC.2 - Montaxe e
comprobación de circuito
en placa protoboard

•

TO.1 - Respeta as
medidas de seguridad e
de protección persoal e
colectiva

•

TO.2 - Respeta as
medidas de seguridad e
de protección persoal e
colectiva

•

TO.3 - Realización das
tarefas de taller con
seguridade.

•

50,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuitos eléctricos  básicos 35

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

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. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Esquemas eléctricos 15,011.1 Identificar e representar os símbolos dos diversos compoñentes
eléctricos.

1.2 Interpretación dos diferentes tipos de esquemas de circuítos eléctricos
básicos.

Compoñentes electricos básicos 20,022.1 Coñecer os distintos compoñentes eléctricos básicos, a súa función e
características

2.2 Montar circuítos eléctricos básicos de varios graos de complexidade.

2.3 Simular, diagnosticar e resolver avarías en circuítos eléctricos básicos de
diferentes graos de complexidade.

2.4 Saber como inflúen as avarías, dos distintos compoñentes sobre o resto
do circuito e diagnosticalas

35TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 2   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro TO.1 - Na realización das prácticas, na
correcto axuste do polímetro

•

S 15 CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada
fabricante.

PE.1 - Exámen•

S 15 CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. PE.2 - Exámen•

S 30 CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. PE.3 - Exámen•

S 2 CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida. TO.2 - Na realización das prácticas, na
correcto axuste do polímetro

•

S 20 CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello. LC.1 - Sobre os circuitos montados na placa
board

•

S 3 CA2.5 Determináronse e seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os materiais
necesarios para a montaxe dos circuítos.

LC.2 - Sobre os circuitos montados na placa
board

•

S 2 CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. LC.3 - Sobre os circuitos montados na placa
board

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Sobre a realización das prácticas•

S 1 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.4 - Sobre a realización das prácticas•

N 1 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.5 - Sobre a realización das prácticas•

S 5 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.6 - Sobre a realización das prácticas•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

 Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes.

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

   Características do polímetro

     Interpretación do voltítmetro (CA 1.2.1)

     Interpretación do amperímetro (CA 1.2.1)

 Interpretación e representación de esquemas.

 Resolución de circuítos en corrente continua.

 Características dos circuítos.

 Técnicas de montaxe.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Esquemas eléctricos - O
estudio e a comprensión de
calqueira circuito require a
realización e interpretación
do seu esquema, a partir do
cal se pode iniciar a
montaxe ou estudiar novas
solucións

Explicar a simboloxía
dos distintos
compoñentes eléctricos
e as particularidades
dos diferentes
esquemas eléctricos
para cada fabricante

• Interpretar esquemas
eléctricos sinxelos e de
diferentes fabricantes.

•

Obter información de
esquemas eléctricos de
automóviles de
diferentes aplicacións
informáticas

•

Relacionar os
esquemas eléctricos
cos circuitos reales
representados

•

Os compoñentes e
instalacións do
automovil quedaron
identificados a traveso
dos seus
correspondentes
esquemas eléctricos

•

Os esquemas eléctricos
sinxelos e de diferentes
fabricantes quedaron
interpretados e
comprendidos

•

Tolerance Data•

AutoData•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Apuntes•

Vivd-WorkShop•

Esquemas Ford, PSA,
VAG, Renault...

•

PE.1 - Exámen•

PE.2 - Exámen•

TO.1 - Na realización
das prácticas, na
correcto axuste do
polímetro

•

TO.3 - Sobre a
realización das prácticas

•

20,0Compoñentes electricos
básicos - Circuitos e
compoñentes eléctricos,
clasificaranse os
compoñentes eléctricos,
segúndo a súa forma, as
súas características e
dependendo da súa
función, en grupos
funcionais. Veremos as
aplicacións que teñen e
cómo se conectan entre sí
nun circuito. Iniciarémnos
con esquemas sinxelos,
que montaremos e
simularemos avarías para a
súa posterior reparación.
Ademais veranse os
distintos tipos de avarías co
fin de levar a cabo un
axeitado diagnóstico.

Explicar os diferentes
compoñentes eléctricos
básicos, a súa función
e as súas
características

•

Explicar o método de
diagnos e reparación
das avarías
características dos
circuítos eléctricos
básicos.

•

Montar circuitos
eléctricos básicos indo
do máis sinxelo ó máis
complexo

•

Resolver os circuitos
propostos nos boletíns.

•

Diagnosticar e resolver
avarías en circuitos
eléctricos básicos, indo
do máis sinxelo ó máis
complexo

•

Montaxes de circuitos
eléctricos básicos
aplicando normas de
seguridade persoais e
de uso dos equipos

•

Boletíns da actividade
resoltos sobre as
avarías características
dos circuitos eléctricos

•

Memoria de prácticas
indicando a solución
das avarías
características dos
circuitos eléctricos a
través do polímetro

•

Aula virtual - Boletíns•

Terminales, Lámpadas,
Relés, Fusibles,
Conductores,
Interruptores,
Conmutadores, Fontes
de alimentación.....

•

Polímetro•

Tesoiras, Alicates de
engatillar, Soldadores
eléctricos, Estaño,
Decapante,
Termoretráctil

•

Aula virtual - apuntes•

LC.1 - Sobre os circuitos
montados na placa board

•

LC.2 - Sobre os circuitos
montados na placa board

•

LC.3 - Sobre os circuitos
montados na placa board

•

PE.3 - Exámen•

TO.2 - Na realización
das prácticas, na
correcto axuste do
polímetro

•

TO.3 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.4 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.5 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.6 - Sobre a
realización das prácticas

•

35,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Electrónica analóxica  e dixital 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O electromagnetismo. Fenómenos e aplicacións 15,011.2 Identificar e representar simbólicamente compoñentes electromagnéticos
diferentes.

1.3 Identificar os tipos, funcionamento, características e aplicacións de
compoñentes electromagnéticos di-ferentes.

1.4 Comprender o proceso de xeración de enerxía electromagnética: deter-
minar o significado da forza electromotriz nunha espira

1.5 Describir o fenómeno da transformación, transformadores ideais.

1.6 Comprender os mecanismos de rectificación actual: colector-escobillas

1.7 Comprender a constitución e o funcionamento de xeradores e motores
eléctricos.

1.8 Comprender a constitución e o funcionamento de sensores.

1.1 Comprender os principios do electromagnetismo.

Electronica analóxica. Compoñentes, funcionamento,
características, aplicacioóns e avarías.

10,022.1 Identificar e representar os símbolos das funcións lóxica dixital básica (E,
OU, etc.)

2.2 Analizar as funcións das portas lóxicas diferentes usando táboas de
verdade.

2.3 Montar básicos circuítos dixitais de complexidade crecente, feito con
portas lóxicas.

2.4 Medir e analizar datos de distintas parámetros

2.5 Simular, diagnosticar e resolver erros en circuítos básicos graos
electrónicos de complexidade.

Electronica dixital, aplicacioóns na automoción. 5,033.1 Identificar e representar os símbolos das funcións lóxica dixital básica (E,
OU, etc.)

3.2 Analizar as funcións das portas lóxicas diferentes usando táboas de
verdade.

3.3 Montar básicos circuítos dixitais de complexidade crecente, feito con
portas lóxicas.

3.4 Medir e analizar datos de distintas parámetros

3.5 Simular, diagnosticar e resolver erros en circuítos básicos graos
electrónicos de complexidade.

30TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 2   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro TO.1 - Na realización das prácticas, no
correcto axuste do polímetro

•

S 2   CA1.2.2 Interpretouse a documentación do osciloscopio TO.2 - Na realización das prácticas, no
correcto axuste do osciloscopio

•

N 2   CA1.2.3 Interpretouse a documentación do equipo de diagnose TO.3 - Na realización das prácticas no
correcto uso do equipo de diagnose

•

N 2   CA1.2.4 Interpretouse a documentación dos equipos específicos do módulo TO.4 - Na realización das prácticas no uso
de equipos específicos.

•

S 7 CA1.5 Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos
semicondutores.

LC.1 - Practica sobre a identificación de
conxuntos electrónicos básicos nos
vehículos

•

S 20 CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados. PE.1 - Exame sobre compoñentes
electrónicos básicos

•

N 5 CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co
funcionamento do circuíto.

TO.5 - Nas prácticas, entende o
funcinamento dos circuitos electrónicos
básicos.

•

S 20 CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente. PE.2 - Exáme sobre a transformación e
rectificación da corrente

•

S 20 CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do
electromagnetismo.

PE.3 - Exame sobre a xeración do
movemento por efecto do
electromagnetismo.

•

S 10  CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en
vehículos.

PE.4 - Exame sobre as características dos
sensores e actuadores mais comúns

•

S 8  CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electrónicos
básicos.

LC.2 - Practica sobre a identificación de
conxuntos electrónicos básicos nos
vehículos

•

S 1  CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital. PE.5 - Exámen sobre os principios básicos
de electrónica dixital

•

N 1 CA3.7 Identificuouse o risco derivado dos traballos en vehículos eléctricos e  híbridos TO.6 - Nas prácticas. na identificación dos
riscos derivados dos traballos realizados
sobre vehículos híbridos.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Xeración de corrente. Análise da onda senoidal.

  Rectificación de corrente.

  Función dos compoñentes eléctricos e electrónicos: semicondutores.

  Principios de funcionamento e comprobación de sensores e actuadores.

  Identificación das funcións lóxicas básicas dixitais. Asociación de portas lóxicas. táboas de verdade.

  Sistemas de numeración: conversión entre sistemas.

 Características e constitución dos elementos e dos conxuntos eléctricos e electrónicos básicos.

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.
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PROFESIONAIS

Contidos

   Características do polímetro

     Interpretación do ohmetro  (CA 1.2.1)

     Interpretación do voltítmetro (CA 1.2.1)

     Interpretación do amperímetro (CA 1.2.1)

 Cargadores: características e funcionamento.

 Fundamentos de electromagnetismo e indución. Análise dos parámetros dun circuíto magnético. Repercusións da indutancia dunha bobina.

 Riscos nos traballos sobre vehículos eléctricos e híbridos (CA 3.7)

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0O electromagnetismo.
Fenómenos e aplicacións -
Co descubrimiento do
electromagnetismo a
electricidade pasa a
aplicarse a un nivel práctico
e industrial. É o punto de
partida para os motores,
dinamos, alternadoress
eléctricos, sensores. É tan
íntima a relación entre
magnetismo e electricidade
que non se concibe o
estudo dun sen o outro

Explicar os principios
do Electromagnetismo

•

Describir o fenómeno
da transformación e
rectificacion da corrente

•

Describir a constitución
e funcionamento dos
sensores
electromagnéticos e
coñecer os seus tipos

•

Realizar exercicios
teórico-prácticos para
entender o proceso
electromagnético de
xeración de corrente

•

Realizar exercicios
teórico-prácticos para
entender os fenómenos
de transformación e
rectificación da corrente

•

Comprobar a través de
equipos de medida
como o osciloscopio e o
polímetro o correcto
funcionamento dun
sensor
electromagnético

•

Memorias de prácticas
e boletíns resoltos onde
se mostren como
comprendidos os
principios do
electromagnetismo

•

Memorias de prácticas
e boletíns resoltos onde
se mostren como
comprendidos os
principios da
transformación e
rectificación de corrente

•

Memorias de prácticas
e boletíns resoltos onde
se mostren as
comprobacións a través
de osciloscopio ou
polímetro de sensores
electromagnéticos

•

Aula virtual - Apuntes•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Boletíns•

Sensores variados•

Osciloscopio conectado
a Pc, polímetro, equipo
de diagnose

•

PE.2 - Exáme sobre a
transformación e
rectificación da corrente

•

PE.3 - Exame sobre a
xeración do movemento
por efecto do
electromagnetismo.

•

PE.4 - Exame sobre as
características dos
sensores e actuadores
mais comúns

•

TO.5 - Nas prácticas,
entende o funcinamento
dos circuitos electrónicos
básicos.

•

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Electronica analóxica.
Compoñentes,
funcionamento,
características, aplicacioóns
e avarías. - Dentro do
amplo campo da electrónica
debemos disferenciar a
electrónica analóxica da
dixital. Na analóxica
calquera valor de tensión
varía de forma continua
dentro duns límites; e na
dixital varía por saltos, cun
número finito de valores.
Con esta actividade
preténdese estudar a
electrónica analóxica

Explicar os distintos
compoñentes
electrónicos básicos, o
seu funcionamento,
características e
aplicación

• Identificar e representar
todos os símbolos dos
distintos compoñentes
electrónicos básicos

•

Interpretar os distintos
tipos de esquemas de
circuitos electrónicos

•

Montar circuitos
electrónicos básicos de
diferentes
complexidades

•

Diagnosticar e resolver
avarías básicas dos
circuitos electrónicos

•

Quedou comprendido
funcionamento dos
distintos compoñentes
electrónicos básicos

•

Quedaron identificados
os símbolos dos
distintos compoñentes
electrónicos básicos

•

Montáronse circuitos
electrónicos básicos de
diferentes
complexidades

•

Diagnosticouse e
resolvérosne avarías
básicas en circuitos
electrónicos

•

Presentacións en
Power Point

•

Libro de texto•

Apuntamentos do
profesor

•

Baterías, Diodos,
Transistores,
Condensadores,
Bobinas...

•

Plímetro, Osciloscopio•

LC.1 - Practica sobre a
identificación de
conxuntos electrónicos
básicos nos vehículos

•

LC.2 - Practica sobre a
identificación de
conxuntos electrónicos
básicos nos vehículos

•

PE.1 - Exame sobre
compoñentes
electrónicos básicos

•

TO.1 - Na realización
das prácticas, no
correcto axuste do
polímetro

•

TO.2 - Na realización
das prácticas, no
correcto axuste do
osciloscopio

•

TO.6 - Nas prácticas. na
identificación dos riscos
derivados dos traballos
realizados sobre
vehículos híbridos.

•

5,0Electronica dixital,
aplicacioóns na
automoción. - Hoxe en día
é impensable o automóvil
sen as unidades control
electrónico con sensores e
atuadores correspondentes.
En vehículos de nova
xeración, pódese chegar a
40 centraliñas, conectadas
a unha rede para comuni-
carse. Ademais, estas
redes permiten a
dispoñibilidade da
información de cada un dos
sensores para varias
funcións diferentes.

Explicar os conceptos
básicos da electrónica
dixital

• Analizar as funcións
das sdiferentes portas
lóxicas mediante a
utilización de táboas de
verdade

• Quedaron sentados os
princiios da Álxebra de
Boole

• Apuntamentos do
profesor

•

Libro de texto•

Presentacións en
Power Point

•

PE.5 - Exámen sobre os
principios básicos de
electrónica dixital

•

TO.3 - Na realización
das prácticas no correcto
uso do equipo de
diagnose

•

TO.4 - Na realización
das prácticas no uso de
equipos específicos.

•

30,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Baterías 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Acumuladores para automocion. Baterias 20,011.2 Comprendendo o proceso electroquímico da xeración do corrente.

1.3 Realizar baterías de fiación en paralelo serie, e mesturada. E ver como
iso afecta as características resultante.

1.4 Comprobe o estado de carga da batería. E para saber carga e descarga
da mesma.

1.5 Distinguir entre diferentes tipos de baterías usadas en automóviles

1.1 O coñecemento das características e constitución dunha batería

1.6 Aplicar normas de seguridade persoal e de uso; así como de
mantememento das baterías

20TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

S 2   CA1.2.1 Interpretouse a documentación do polímetro TO.1 - Na realización das prácticas, na
correcto axuste do polímetro

•

S 2   CA1.2.4 Interpretouse a documentación dos equipos específicos do módulo TO.2 - Na realización das prácticas, no
correcto axuste dos equipos específicos

•

S 20 CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga. LC.1 - Práctica de montaxe de
acumuladores

•

S 30 CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes. PE.1 - Exame sobre montaxe de circuitos
con acumuladores

•

S 10 CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. LC.2 - Práctica de montaxe de
acumuladores

•

S 8 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Práctica de montaxe de
acumuladores

•

S 8 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Práctica de montaxe de
acumuladores e manipulación

•

S 5 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Práctica de mantemento de
acumuladores

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.6 - Sobre a realización das prácticas•

S 5 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.7 - Sobre a realización das prácticas•

N 1 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.8 - Sobre a realización das prácticas•

S 3 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.9 - Sobre a realización das prácticas•

S 2 CA3.7 Identificuouse o risco derivado dos traballos en vehículos eléctricos e  híbridos TO.10 - Práctica de montaxe de
acumuladores e manipulación

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

   Características do polímetro

     Interpretación do voltítmetro (CA 1.2.1)

     Interpretación do amperímetro (CA 1.2.1)

 Acumuladores: tipos e variedade de pares electroquímicos.

 Asociación de acumuladores eléctricos.

 Técnicas de montaxe.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 Riscos nos traballos sobre vehículos eléctricos e híbridos (CA 3.7)

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Acumuladores para
automocion. Baterias - O
estudo das baterías é
fundamental para poder
entender o funcionamento
en conxunto dos sistemas
de carga e arranque dos
vehículos. Coñecer o seu
funcionamento,
mantemento e diagnose
forma parte das tarefas
cotiás nun taller de
electromecánica. Débese
prestar especial atención
aos sistemas de vehículos
electricos e híbridos debido
aos riscos que poden
presentar.

Explicar as
características e
constitución das
baterías de
automoción, así como
os diferentes tipos de
baterías

•

Explicar os procesos
electroquímicos da
xeración de corrente

•

Explicar o conexionado
baterías (serie, paralelo
ou mixto).

•

Realizar cálculos de
conexionado de
baterías (serie, paralelo
ou mixto)

•

Comprobar o estado de
carga dunha batería a
través de: polímetro,
comprobador de
baterías, densímetro e
refractómetro

•

Realizar procesos de
mantemento de
baterías: carga, limpeza
de bornas....

•

Describir asnormas de
seguridade nos
procesos de
mantemento das
baterías, especialmente
nos vehículos eléctricos
e híbridos

•

Memoria de prácticas
sobre os procesos de
mantemento de
baterías, limpeza e
carga

•

Memoria de prácticas
onde se comprobou o
estado de carga de
baterías por diferentes
métodos

•

Boletíns resoltos sobre
os cálculos das
carecterías das
diferentes conexión de
baterías

•

Memoria de prácticas
sobre normas de
seguridade en tódolos
procesos de diagnose e
mantemento das
baterías

•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Boletíns•

Baterías de diferentes
tipos e capacidades

•

Comprobador de
baterías, polímetro,
densímetro,
refractómetro, limpiador
de bornas, agua
destilada.

•

Aula virtual - Apuntes•

Cargadores de baterías•

Vehículos do taller -
vehículo híbrido

•

LC.1 - Práctica de
montaxe de
acumuladores

•

LC.2 - Práctica de
montaxe de
acumuladores

•

PE.1 - Exame sobre
montaxe de circuitos con
acumuladores

•

TO.1 - Na realización
das prácticas, na
correcto axuste do
polímetro

•

TO.2 - Na realización
das prácticas, no
correcto axuste dos
equipos específicos

•

TO.3 - Práctica de
montaxe de
acumuladores

•

TO.4 - Práctica de
montaxe de
acumuladores e
manipulación

•

TO.5 - Práctica de
mantemento de
acumuladores

•

TO.6 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.7 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.8 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.9 - Sobre a
realización das prácticas

•

TO.10 - Práctica de
montaxe de
acumuladores e
manipulación

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas de arranque - Funcionamento 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Circuíto de arranque do motor 20,011.1 Coñecer os tipos, características, constitución efuncionamento do circuíto
de arranque

1.2 Identificar e seleccionar os elementos que constitúen o circuíto de
arranque do vehículo

1.3 Seleccionar e interpretar a documentación técnica.

1.4 Realizar o esquema do circuíto.

20TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque. PE.1 - Exame sobre as características e
constitución do circuito de arranque

•

N 5 CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de
arranque.

PE.2 - Exame sobre os circuitos eléctricos e
electrónicos do sistema de arranque

•

S 40 CA1.3 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de
arranque.

PE.3 - Exame sobre o funcionamento dos
elementos dos circuitos de arranque

•

S 15 CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo. LC.1 - Práctica, sobre os elementos do
circuito de arranque no vehículo

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de arranque: compoñentes; constitución e características mecánicas e eléctricas; parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios. Tipos de arranque e variantes evolutivas.
Sistema de arranque como parte do inmobilizador.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Circuíto de arranque do
motor - Para poñer en
marcha un motor
alternativo, é necesario
dispoñer dalgún medio que
lle permita o movemento
inicial ata o inicio do ciclo
de traballo

Explicar os tipos,
característisticas,
constitución e
funcionamento dos
circuitos de arranque

•

Explicar o circuito do
motor de arranque,
funcionamento, proceso
de montaxe e
desmontaxe e
comprobación dos
elementos que o
forman: inducido,
inductor, relé,
escobillas....

•

Identificar os elementos
que constituen o
circuito de arranque no
vehículo

•

Montar e desmontar os
compoñentes que
forman o circuito de
arranque

•

Interpretar os
esquemas eléctricos de
arranque

•

Medir os parámetros
eléctricos do circuito
eléctrico de arranque,
montado e desmontado

•

Memoria de prácticas
sobre as
características, a
constitución e o
funcionamento de
arranque

•

Memoria de prácticas
sobre a montaxe e
desmontaxe dos
compoñentes que
conforman o circuito de
arranque

•

Boletín resolto sobre a
interpretación da
documentación técnica
asociada ós circuitos de
arranque

•

Memoria de prácticas
sobre a diagnose das
avarías do circuito de
arranque a través da
comprobación dos seus
parámetros eléctricos

•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Motores arranques de
imáns permanentes e
de masas polares

•

Polímetro, pinza
amperimétrica e
osciloscopio

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Práctica, sobre os
elementos do circuito de
arranque no vehículo

•

PE.1 - Exame sobre as
características e
constitución do circuito
de arranque

•

PE.2 - Exame sobre os
circuitos eléctricos e
electrónicos do sistema
de arranque

•

PE.3 - Exame sobre o
funcionamento dos
elementos dos circuitos
de arranque

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de arranque - Localización de avarías 30

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Localización de avarías no sistema de arranque 30,011.1 Diagnosticar o elemento defectuoso, sobre o circuito montado

1.2 Montar e desmontar os compoñentes que forma o circuito de arranque

1.3 Analizar o circuito electrico, electromagnético e mecánico do motor de
arranque, funcionamento, proceso de montaxe, comprobación e regraxe dos
elementos que o compoñen

1.4 Seleccionar e interpretar a documentación técnica

1.5 Aplicar as normas de seguridade e uso específicas

30TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos
sistemas de arranque.

PE.1 - Exame sobre os parámetros a
controlar e ensaios sobre os sistemas de
arranque

•

S 4 CA1.6 Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo. LC.1 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. LC.2 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. LC.3 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de
conexión adecuado.

LC.4 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. LC.5 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. LC.6 - Práctica de localización de avarías•

N 4 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.7 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións. LC.8 - Práctica de localización de avarías•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.8 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Práctica de localización de avarías•

S 4 CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.1 - Sobre as prácticas realizadas•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Sobre as prácticas realizadas•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.3 - Sobre as prácticas realizadas•

N 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Sobre as prácticas realizadas•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.5 - Sobre as prácticas realizadas•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Sobre as prácticas realizadas•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Sobre as prácticas realizadas•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Sobre as prácticas realizadas•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Normas de prevención, seguridade e uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Localización de avarías no
sistema de arranque - Unha
das tarefas mais
importantes dentro desta
área será a localización e
reparación de avarías do
sistema de arranque

Identificar os
parámetros para
controlar e os ensaios
que cumpra realizar
nos sistemas de
arranque.

•

Mostrar os pasos a
seguir no proceso de
localización de avarías
nos sistemas de
arranque

•

Realizar boletíns
relacionados cos
parámetros a controlar
e ensaios básicos nos
sistemas de arranque

•

Localizar avarías nos
sistemas de arranque
dos compoñentes do
taller e nos vehículos
do taller. Montar e
desmontar sistemas se
é preciso

•

Boletíns resoltos sobre
os parámetros e
ensaios.

•

Memoria de prácticas
sobre os traballos de
localización de avarías
do sistema de arranque

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Fichas técnicas de
compoñentes e
vehículos

•

Compoñentes do
sistema de arranque de
vehículos (motores de
arranque, interruptores,
relés...)

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.2 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.3 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.4 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.5 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.6 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.7 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.8 - Práctica de
localización de avarías

•

LC.9 - Práctica de
localización de avarías

•

PE.1 - Exame sobre os
parámetros a controlar e
ensaios sobre os
sistemas de arranque

•

TO.1 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.2 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.3 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.4 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.5 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.6 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.7 - Sobre as
prácticas realizadas

•

TO.8 - Sobre as
prácticas realizadas

•

30,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Sistemas de arranque - Mantemento 10

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas especificacións técnicas. SI

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. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Mantemento do sistema de arranque 10,011.1 Seleccionar e interpretar a docuentación técnica

1.2 Realizar o esquema do circuito

1.3 Medir os parámetros eléctricos de funcionamento no vehículo.

1.4 Aplicar as normas de seguridade e uso específicas

10TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

PE.1 - Exame sobre os mantementos mais
usuais do sistema de arranque

•

S 5 CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en
servizo.

LC.1 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 10 CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou
substituír.

LC.2 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 10 CA3.4 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos conxuntos e
dos elementos estipulada no procedemento.

LC.3 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 10 CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de
parámetros.

LC.4 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 5 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
do sistema.

LC.5 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

N 3 CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios. LC.6 - Práctica de mantemento do sistema
de arranque

•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Prácticas realizadas•

S 4 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.2 - Prácticas realizadas•

N 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.3 - Prácticas realizadas•

S 4 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.4 - Prácticas realizadas•

S 6 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.5 - Prácticas realizadas•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.6 - Prácticas realizadas•

S 4 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.7 - Prácticas realizadas•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento e programación dos compoñentes electrónicos do sistema.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de arranque.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Mantemento do sistema de
arranque - O correcto
mantemento do sistema de
arranque é unha das
tarefas mais habituais nos
talleres

LC.1 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.2 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.3 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.4 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.5 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

LC.6 - Práctica de
mantemento do sistema
de arranque

•

PE.1 - Exame sobre os
mantementos mais
usuais do sistema de
arranque

•

TO.1 - Prácticas
realizadas

•

TO.2 - Prácticas
realizadas

•

TO.3 - Prácticas
realizadas

•

TO.4 - Prácticas
realizadas

•

TO.5 - Prácticas
realizadas

•

TO.6 - Prácticas
realizadas

•

TO.7 - Prácticas
realizadas

•

10,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Sistemas de carga - Funcionamento 20

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Circuito de carga do vehículo 20,011.2 Identificar e seleccionar os elementos que constitúen o circuíto de carga
do vehículo

1.3 Diagnosticar o elemento defectuoso sobre o circuíto montado

1.4 Montar e desmontar os compoñentes que forman o circuíto de carga

1.5 Analizar o circuíto eléctrico e electromagnético do alternador,
funcionamento, proceso de montaxe e desmontaxe; así como comprobación
e regraxe dos elementos que o compoñen (inducido, indutor, placa de
díodos, regulador, vasoiras, etc.).

1.1 Coñecer os tipos, características, constitución e funcionamento do
circuíto de carga

1.6 Seleccionar e interpretar a documentación técnica

1.7 Realizar o esquema do circuíto

1.8 Medir os parámetros eléctricos de funcionamento no circuíto montado

1.9 Aplicar as normas de seguridade e de uso específicas

20TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución. PE.1 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

S 20 CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga. PE.2 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

S 20 CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo. LC.1 - Traballo práctico de identificación de
compoñentes

•

S 20 CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos
sistemas de carga.

PE.3 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

S 10 CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en
arquitecturas multiplexadas.

PE.4 - Exame sobre os fundamentos dos
sistemas de carga

•

N 10 CA1.6 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de
carga.

LC.2 - Traballo práctico de identificación de
compoñentes

•

100TOTAL
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4.8.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de carga: compoñentes, constitución, características mecánicas e eléctricas, parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios.

 Tipos de alternadores e variantes evolutivas.

 Comparativa estrela-triángulo.

 Xestión intelixente da carga eléctrica.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Circuito de carga do
vehículo - O circuíto de
carga ten a misión de
proporcionar a enerxía
eléctrica suficiente para
abastecer a todos os
demais circuítos,
funcinando como unha
auténtica central eléctrica
no vehículo. Este circuíto
aproveita parte da enerxía
mecánica do motor
alternativo, transformándoa
en electricidade para
alimentar os aparatos
eléctricos e cargar a
batería. O alternador xera
corrente alterna. E, posto
que tanto a batería como os
receptores dun vehículo
traballan con corrente
continua, necesita dunha
ponte rectificadora ou placa
de díodos. Debido ás
condicións de traballo, esta
necesita manter constante
a tensión de saída a
calquera velocidade e con
calquera consumo; para o
cal se recorre ao regulador
de tensión. O aumento
constante do consumo
eléctrico dos vehículos fixo
que os alternadores
pasasen de monofásicos a
trifásicos e algúns
refrixerados por auga, co
que alcanzaron ata os
3.500 W de potencia.

Explicar os tipos,
características,
constitución e
funcionamento do
circuito de carga

• Indentificar e
seleccionar os
elementos que
constituen o circuito de
carga do vehículo

•

Realizar os boletíns
sobre os fundamentos
dos sistemas de carga
e os seus
compoñentes.

•

Boletíns da actividade
resoltos sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga.

•

Memoria de prácticas
onde se Indentificaron e
seleccionaron os
elementos que
constituen o circuito de
carga do vehículo

•

Memoria de prácticas
onde  quedaron
comprendidos os tipos,
características,
constitución e
funcionamento do
circuito de carga

•

Apuntamentos do
profesor

•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Apuntes•

Polímetro, Pinza
amperimétrica,
Osciloscopio, Fonte de
alimentación

•

Distintos tipos de
alternadores; Pontes
rectificadoras de diodos
de diferenetes
fabricantes,
reguladores de
diferentes
tecnoloxías....

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Traballo práctico
de identificación de
compoñentes

•

LC.2 - Traballo práctico
de identificación de
compoñentes

•

PE.1 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

PE.2 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

PE.3 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

PE.4 - Exame sobre os
fundamentos dos
sistemas de carga

•

20,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Sistemas de carga - Localización de avarías 30

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. NO

RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

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. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Localización de avarías no sistema de carga 30,011.1 Diagnosticar o elemento defectuoso, sobre o circuito montado

1.2 Montar e desmontar os compoñentes que forma o circuito de carga

1.3 Analizar o circuito electrico, electromagnético e mecánico doalternado,
funcionamento, proceso de montaxe, comprobación e regraxe dos elementos
que o compoñen

1.4 Seleccionar e interpretar a documentación técnica

1.5 Medir os parámetros eléctricos de funcionamento no circuíto montado

1.6 Aplicar as normas de seguridade e de uso específicas

30TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo. LC.1 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

N 5 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. LC.2 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. LC.3 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de
conexión adecuado.

LC.4 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. LC.5 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. LC.6 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

N 5 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.7 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos. LC.8 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•

S 10 CA2.8 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Memoria de práctica de localización
de avarías

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

TO.1 - Práctica de localización de avaríass•

S 5  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Práctica de localización de avarías•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.3 - Práctica de localización de avarías•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Práctica de localización de avarías•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.5 - Práctica de localización de avarías•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Práctica de localización de avarías•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Práctica de localización de avarías•

N 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Práctica de localización de avarías•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Localización de avarías no
sistema de carga - A
localización das averías
deste sistema son moi
frecuentes no taller, polo
que é moi importante que
se realice esta tarefa
correctamente e no tempo
axeitado

Explicar  os métodos de
diagnose, disfuncións
típicas e a
documentación técnica
relacionada co sistema
de carga do vehículo.

•

Explicar os parámetros
de funcionamento
correcto dos
compoñentes do
sistema de carga

•

Analizar os sistemas de
carga e diagnosticar
disfuncións en base a
documentación técnica
relacionada

•

Realizar a desmontaxe,
comprobación e
montaxe dos
compoñentes dun
sistema de carga.

•

Comprobar inducido,
indutor, ponte
rectificadora, regulador
de tensión e escobillas

•

Diagnosticar elementos
defectuosos sobre o
vehículo.

•

Memoria de prácticas
onde se indican os
elementos que foron
desmontados e
montados e que
conforma o circutio de
carga

•

Memoria de prácticas
onde se indica a
secuencia de diagnose
dos elementos
defectuosos sobre o
circuito montado

•

Memoria de prácticas
onde se indica a
comprobación de
inducidos, indutores,
pontes rectificadoras,
reguladores de tensión
e escobillas

•

Aula virtual - Apuntes•

Apuntamentos do
porfesor na aula

•

Compoñentes do
sistema de carga dos
vehículos

•

Ferramenta específica
do taller

•

Vehículos do taller•

LC.1 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.2 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.3 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.4 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.5 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.6 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.7 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.8 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

LC.9 - Memoria de
práctica de localización
de avarías

•

TO.1 - Práctica de
localización de avaríass

•

TO.2 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.3 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.4 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.5 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.6 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.7 - Práctica de
localización de avarías

•

TO.8 - Práctica de
localización de avarías

•

30,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Sistemas de carga - Mantemento 10

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. SI

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. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Mantemento do sistema de carga 10,011.1 Seleccionar e interpretar a docuentación técnica

1.2 Medir os parámetros electricos de funcionamento no circuito montado

1.3 Realizar o esquema do circutio

1.4 Aplicar as normas de seguridade e uso específicas

10TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.1 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta
en servizo.

LC.2 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos
establecidos de traballo.

LC.3 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.4 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou
substituír.

LC.4 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.5 Reparáronse elementos do sistema, de ser factible a súa reparación. LC.5 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros
de funcionamento.

LC.6 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 10 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
polo sistema.

LC.7 - Memoria de práctica de mantemento
do sistema de carga

•

S 6 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.2 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

N 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.3 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

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

TO.4 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

S 6 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.5 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.6 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

S 5 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.7 - Práctica de mantemento do sistema
de carga

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de carga.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Mantemento do sistema de
carga - A revisión e
mantemento do sistema de
carga é fundamental para o
correcto funcionamento do
vehículo

Explicar onde se pode
obter a documentación
técnica e explicar a súa
interpretación.

•

Explicar as tarefas de
mantemento habituais
dos sistemas de carga.

•

Seleccionar a
documentación técnica
necesaria - interpretar
esquemas de diferentes
fabricantes.

•

Medir os parámetros de
carga

•

Reparación ou
substitución dos
compoñentes
defectuosos

•

Memoria de prácticas
onde se indican o
proceso de
mantemento do sistema
de carga.

• Apuntamentos do
porfesor na aula

•

Equipos do taller•

Vehículos do taller•

Aula virtual - Apuntes•

Esquemas de
diferentes fabricantes

•

LC.1 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.2 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.3 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.4 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.5 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.6 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

LC.7 - Memoria de
práctica de mantemento
do sistema de carga

•

TO.1 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.2 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.3 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.4 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.5 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.6 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

TO.7 - Práctica de
mantemento do sistema
de carga

•

10,0TOTAL

- 32 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O caderno de aula aplica os criterios de cualificación mostrados a continuación:

-  Para o cálculo da nota terase en conta as porcentaxes, con peso orientativo, para cada criterio de avaliación establecido no punto 4c desta

programación.

-  Tamén se indicará o valor que ten asignado cada INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN para o calculo da nota en cada UD, na súa ausencia é o

seguinte:

                As puntuacións de cada apartado do instrumento de avaliación PE: proba escrita e as normas para a súa execución (cando sexa preciso)

aparecerán escritas nos mesmos, dando unicamente por positivas as respostas completas e correctas. Tamén se especificará o valor de cada

apartado de cada pregunta. No caso de non aparecer o valor de cada apartado entenderase que todos teñen igual valor, por exemplo.: Unha

pregunta, cun valor de 1 punto, se ten catro apartados, cada un deles valerá 0,25 puntos.

                As puntuacións das probas prácticas procederán das TO e LC establecidas para cada unidade didáctica.

As probas escritas terán unha duración establecida para a súa realización dun máximo de duas horas e o número de preguntas será variable en

función dos contidos das unidades didácticas

As probas prácticas teñen unha duración establecida dentro nesta programación. No caso de non ser realizadas na súa totalidade, os aspectos

que non poidan ser avaliados terán unha nota de 0 sobre 10.

2. A NOTA POR AVALIACIÓN

Calcularase facendo a media ponderada das notas de cada unidade didáctica terminada ou parcialmente terminada e avaliada nese período.

3. NOTA FINAL

Será a media ponderada da nota das 3 avaliacións. Será preciso ter polo menos un cinco en cada unidade didáctica para facer media e aprobar.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles establécense claramente no apartado 4.c da presente programación.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Realizarase no período habilitado para tal fin: Entre a terceira avalicion parcial e a final haberá un periodo non superior a 3 semanas para realiazar

as recuperacións das partes non superadas.

As probas tanto escritas como prácticas serán semellantes as realizadas ó logo do curso, adaptanto estas ó tempo dispoñible.

Para acadar a recuperación en cada unha das unidades didácticas, o alumnado deberá, despois dun período de repaso de conceptos,

procedementos e aptitudes daquelas partes que non superase, de ser capaz de resolver de xeito satisfactorio, unha vez realizados exercicios

prácticos e teóricos, os mínimos esixidos no punto anterior.
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No caso de que unha alumna ou alumno pase con este módulo pendente deberá realizar as probas (tanto teóricas como prácticas) das partes non

superadas no curso seguinte, onde serán aplicados os mesmos criterios de cualificación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación será continua, perdendo o dereito á mesma cando as faltas do alumnado superen o 10 % das horas das que consta o módulo.

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

No caso de perda do dereito á avaliación continua o alumnado poderá realizar unha proba específica tal e como se contempla no artigo artigo 25.5º

da Orde do 12 de xullo de 2011.

A proba consistirá nun exame teórico escrito (de características semellantes ás realizadas ó longo do curso), e de superalo, unha proba práctica

que permita avaliar cos mesmos criterios de avaliación ó alumnado e esta terá características semellantes ás realizadas ó longo do curso, onde os

criterios de cualificación serán os descritos no apartado 4c.

Para avaliar esta proba atenderase unicamente ao resultado da mesma e non se terán en conta os aspectos observados durante o curso, tales

como os traballos desenvolvidos, as actitudes observadas e as probas escritas realizadas)

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da programación didáctica realizarase tendo en conta o seguimento da programación, e tomando en consideración os datos anotados

no caderno do profesor. Do estudo destes datos pódense extrapolar solucións para mellorar a programación didáctica tanto en contidos, como en

temporalización dos mesmos.

Para avaliar a práctica docente, fanse ó final do primeiro e segundo trimetre enquisas de satisfacción docente. Nelas o alumnado valora distintos

aspectos ademáis da práctica docente.

O seguimento, polo tanto levarase semanalmente na aplicación informática e será analizada nas reunións de departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do ciclo formativo, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para

orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encargue da titoría dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias específicamente académicas, ou persoais con incidencia educativa. Esta información poderase obter:

1-Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

2- Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrardo, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

3- Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

4- Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

5- Da experiencia profesional previa.
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6- Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

7-Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8- Probas iniciais específicas

Os acordos que adopte o equipo docente nesta sesión de avaliación recolleranse nunha acta, especialmente aqueles que teñan que ver cos

aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas para alumnos con necesidades educativas especiais.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

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

Alumnos con necesidades educativas especiais:

Repetición de actividades.

Realización de resumos de cada unidade didáctica.

Realización de traballos extras.

Utilización das novas tecnoloxías para realizar unha mellor explicación.

Mestura de alumnos con necesidades educativas especiais con outros con altas capacidades intelectuais.

Alumnos con altas capacidades intelectuais:

Investigación na rede de preguntas realizadas polo profesor co obxectivo de achar unha única resposta.

Resolución de problemas de dificultade alta que incentiven as súas capacidades intelectuais.

Alumnos baixas capacidades de mobilidade:

Para aqueles alumnos, que presentes problemas de mobilidade se lles deseñarán

Actividades complementarias, para realizaren os contidos básicos dos procedementos do taller.

Estudarase, no seo do departamento e coa xefatura de estudos, a posibilidade de reforzos fóra de horario lectivo.

De carácter lingüístico:

Dada a incorporación de alumnado estranxeiro, e a obriga do cumprimento do Decreto de Galego, facilitaráselle ao alumnado o material

docente e recursos didácticos no seu idioma vehicular.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación ambiental, inculcando ó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e graxas, así como na impor-tancia da

redución das emisións contaminantes.

Educación para o consumidor informando ó alumnado da situación do mercado e de prezos.

Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado, o compañeirismo e o respecto ó individuo e a convivencia dentro dun grupo.
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Educación para a saúde, inculcando ó alumnado as normas de seguridade e hixiene no traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai ningunha actividade complementaria e extraescolar programada para o presente curso neste módulo.

10.Outros apartados

10.1) Información da programación

Entrégaselle ó alumnado o resume da programación coa secuenciación e criterios de avaliación. Se comentan e resolven dúbidas na clase. Dita

programación estará dispoñible na aula virtual do módulo.

10.2) Recursos didácticos e entrega de tarefas e exames

Debido á situación derivada do COVID-19 non se entregará documentación en papel como pode ser apuntes, boletíns ou exames. Tampouco se

admitirá a entrega de documentación, e tarefas en papel co fin de previr os contaxios. O material da aula estará exposto na aula virtual e a entrega

de traballos, exames de outra documentación farase a través da aula virtual tamén.

O inicio do curso verificarase que todo o alumnado é capaz de acceder á aula virtual como tamén ás video conferencias por se é preciso un

confinamento.

Será preciso dispor de aulas con ordenadores para a realización de probas teóricas ou ben de dispor de rede WIFI nas aulas para poder acceder á

Aula Virtual onde se atoparán os exames e onde será obrigatorio entregar as respostas en formato .pdf.

Por este motivo faise necesario dunha aula de informática dotada de ordenadores ou conexión via WIFI nas aulas de referencia.

10.3) Realización das prácticas

As prácticas realizaranse sempre respectando as normas de seguridade tanto na aula como nos talleres:

Na aula poderánse realizar pequenas montaxes electrónicas con equipamento que será entregado ao alumnado debidamente desinfectado. Este

equipamento será custodiado polo alumnado ata que sexa reclamado polo profesor. Os polímetros serán adquiridos polo propio alumnado e en

ningún caso o material e os equipos serán compartidos. En todo momento deberanse respectar as normas de seguridade.

No taller empregarase obligatoriamente máscaras FFP2 que serán aportadas polo Centro Educativo, así como pantallas e guantes. A ventilación

dos talleres será contínua en función dos edificios das características do edificio. Se a distancia entre o alumnado e o profesorado non pode ser

respectada deberá ser obligatorio o uso, ademais, de pantallas, como pode ser no caso de traballos dentro dos vehículos etc. e tratarase de que a

espoxición sexa a mínima, adaptando se é precios as prácticas.

Preferentemente traballaráse de xeito individual pero de ser necesario organizaránse grupos de traballo de 2 alumnos máximo e estes manterán

tamén a distancia de seguridade.

A desinfección das mans será obligatoria á entrada e á saida das aulas e dos talleres.
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Estas normas poderán ser modificadas en función das instruccións da dirección do centro ou das autoridades competentes.

10.4) Posibles escenarios na avaliación

Escenario 1: Presencial

Cada UD esta dividida en CA que abarcan todos os RA do currículo do módulo.

Neste escenario a avaliación realizarase tal e como se indica na presente programación

Na programación nos apartados, 4.c. Axuste de avaliación e 5.2. Criterios de avaliación e niveis dos logros dos mínimos exixibles, indicase para

cada CA o nivel de logro que ten que alcanzar o alumno.

A nota numérica da primeira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da segunda avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da terceira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota final do módulo obterase da suma da cualificación de todos os CA impartidos o longo do curso.

A avaliación dos CA mediante táboa de observacións realizarase partindo do traballo de taller e das fichas de traballo que cada alumno ten que

cubrir e entregar, cabe a posibilidade de que algún alumno copie as fichas de traballo dos compañeiros sen chegar a realizar as probas indicadas

nas fichas. Se o profesor percibe dubidas, sobre as fichas de traballo e os coñecementos adquiridos polo alumno, poderá derivar o alumno a unha

proba práctica final na que abarcara todos os CA nos que o profesor perciba dubidas sobre o nivel de logro alcanzado polo alumno.

Escenario 2: Semipresencialidade individual

Neste escenario abarcara ao alumnado que por mor da COVID-19 teña que manter corentena por prescrición medica.

O alumnado nesta situación realizara tarefas propostas polo profesor do módulo, contara co foro da aula virtual e as mensaxes dentro da aula

virtual. Tamén, en caso necesario poderanse realizar video conferencias a través de WEBEX como apoio para resolver dubidas.

Será requisito imprescindible para a superación do módulo a entrega de todas as tarefas.

A avaliación dos CA teóricos realizarase a través de proba escrita, esta proba farase cando o alumnado remate a corentena, e será presencial. No

suposto caso que o período de corentena se alongue dificultando a realización da proba escrita presencial realizarase unha proba telemática de

preguntas con un tempo limitado. No suposto que o alumnado non posúa conectividade para poder facer a proba escrita telemáticametente, a

proba será substituída por un traballo teórico que o alumnado debera facer chegar ao centro.

A avaliación dos CA prácticos realizarase por táboa de observación, cando o alumnado remate a corentena, debera realizar as prácticas

pendentes.

Durante o período de corentena o alumno/a adiantara materia no relevante os CA teóricos, o rematar o período de corentena facilitaraselle ao

alumno/a a posibilidade de realizar os CA prácticos pendentes. No caso de que o período de corentena se alongue dificultando a realización das

practicas, estas serán substituídas por traballos escritos que abarquen os CA prácticos.

A avaliación será igual que no escenario 1.

Alumnado con conectividade

Tera as tarefas colgadas na aula virtual e debera entregalas en tempo e forma na mesma aula virtual.

Alumando sen conectividade
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Recollera as tarefas cando asista a clase presencial e entregaras da mesma forma.

Escenario 3: A distancia

Alumnado con conectividade.

Neste escenario as practicas de taller que abordan os CA prácticos serán, substituídas por traballos escritos que o alumnado debera entregar en

tempo e forma na aula virtual.

As probas escritas realizaranse  na aula virtual con un tempo limitado.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.

Alumnado sen conectividade.

As CA teóricos e prácticos serán avaliados por traballos que o alumno debera recoller e entregar no centro.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0455 Sistemas de transmisión e freada 72020/2021 224187

MP0455_12 Sistemas de transmisión 72020/2021 126105

MP0455_22 Sistemas de freada 72020/2021 9882

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR VEIGA QUINTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

1.- Ciclo Formativo

O ciclo formativo de grao medio Electromecánica se encadra na familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos, composta pola súa

vez por oito ciclos formativos: dous de formación profesional básica, cinco de grao medio e un de grao superior, como se detallan a seguir:

- Título Profesional Básico en Mantemento de Embarcacións Deportivas e de Recreo

- Título Profesional Básico en Mantemento de Vehículos

- Técnico en Carrozaría

- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

- Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario

- Técnico en Electromecánica de Maquinaria

- Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

- Técnico Superior en Automoción

O ciclo de Grao Medio de Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles organízase, na modalidade ordinaria, en dous cursos académicos

cunha duración total de 2000 horas distribuidas nos módulos seguintes:

¿MP0260. Mecanizado básico.

¿MP0452. Motores.

¿MP0453. Sistemas auxiliares do motor.

¿MP0454. Circuítos de fluídos, suspensión e dirección.

¿MP0455. Sistemas de transmisión e freada.

¿MP0456. Sistemas de carga e arranque.

¿MP0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

¿MP0458. Sistemas de seguridade e confortabilidade.

¿MP0459. Formación e orientación laboral.

¿MP0460. Empresa e iniciativa emprendedora.

¿MP0461. Formación en centros de traballo.

2.- Tipo de Centro.

Esta programación didáctica está elaborada para impartir nun IES no que se imparta o Ciclo Formativo de Grao Medio para a obtención do Título

de Técnico en Electromecánica de vehículos.

Como en todos os centros públicos dependentes da Consellería de Educación,a súa organización estará composta por una Equipa Directiva, un

Consello Escolar, o Claustro e os Departamentos Didácticos, entre os que se atopa o de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Os espazos e equipamentos relacionados co módulo veñen reflectidos no Artigo 12 e mailo anexo II do Decreto 59/2010 de 18 de marzo, do

mesmo xeito, as características do profesorado con atribución docente, relacionados co módulo veñen reflectidos no Artigo 13 e mailo anexo III do

Decreto 59/2010 de 18 de marzo.

3.- Contorno e contexto laboral

A comarca da Guarda ten unha poboación cercana ós 10 500 habitantes. Linda con Portugal pola fronteira natural do río Miño polo sureste, co

Océano Atlántico polo oeste e co concello do Rosal polo norte, e dista de Vigo a 50 Km. Durante o período estival, vese incrementada

considerablemente a súa poboación por mor do turismo.

O sector productivo mais importante é:

-Agrícola: viñedo e hortícola.

-Empresas de bodegas de viño.

-Hostelería.
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-Porto marítimo.

-Varias empresas de contrucción e obra públicas.

-Varios talleres de automóbiles tanto multimarca como Concesionarios.

-Talleres de vehículos industriais (camións e tractores agrícolas).

-Talleres de motocicletas, quads, bicicletas e aperos de labranza.

-Tendas de reposto de automóbiles.

- Fábrica de vehículos e filiais.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

¿Electronicista de vehículos.

¿Electricista electrónico de mantemento e reparación en automoción.

¿Mecánico/a de automóbiles.

¿Electricista de automóbiles.

¿Electromecánico/a de automóbiles.

¿Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

¿Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

¿Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

¿Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

¿Operario/a de ITV.

¿Instalador/ora de accesorios en vehículos.

¿Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

¿Electromecánico/a de motocicletas.

¿Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0455_12

Resultados de aprendizaxe

MP0455_22

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 A transmisión nos vehículos Misión, dinámica e tipos de transmisión 21 8 X X X X

2 Embragues e convertidores de
par

Misión, compoñentes,tipos, mantemento, avarías e
desmontaxe,verificación e montaxe dos diferentes tipos de
embragues e os seus compoñentes.

14 8 X X X X

3 Caixas de cambios manuais. Misión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe
dos diferentes tipos de caixas e os seus compoñentes

28 9 X X X X

4 Caixas automáticas e
variadores

Misión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe.

32 9 X X X X

5 Grupos reductores e diferenciaisMisión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe.

20 8 X X X X

6 Transmisión 4X4, árbores e
semiárbores.

Misión, relacións de transmisión, compoñentes,tipos,
mantemento, avarias e desmontaxe,verificación e montaxe.

11 8 X X X X

7 Os freos no vehiculo Principios de funcionamento, dinámica da freada, aplicación,
sistemas de mando e circuito hidráulico de freos.

14 17 X X X

8 Elementos do sistema e
mantemento dos sistemas de
freo.

Misión, compoñentes dos sistemas de freos,tipos,
mantemento, avarías e desmontaxe,verificación e montaxe
dos sistemas de freos e os seus compoñentes.

58 17 X X X X

9 Sistemas de seguridade nos
freos e freo de estacionamento.

Misión, compoñentes,tipos, mantemento, avarias e
desmontaxe,verificación e montaxe.

26 16 X X X X

Total: 224

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A transmisión nos vehículos 21

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer a misión, dinámica e tipos de transmisións. 21,011.1 Coñecer a misión, dinámica e tipos de transmisións.

21TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión

•

N 6 CA1.2 Relacionáronse as forzas que interveñen nos sistemas de transmisión co
desprazamento do vehículo.

PE.2 - Relación de forzas•

S 6 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.3 - Identificación de parametros de
funcionamento.

•

N 6 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. PE.4 - Interese pola evolución.•

S 6 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. PE.5 - Identificación de disfuncións•

N 6 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

PE.6 - Selección de equipamento e posta en
servizo-

•

S 6 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. PE.7 - Conexión do equipamento.•

S 6 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. PE.8 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 6 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. PE.9 - Causas da avería.•

N 5  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

PE.10 - Planificación das actividades•

S 6  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.11 - Actitude•

S 6 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

PE.12 - Interpretación da documentación
técnica.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 6 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. PE.13 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos

•

S 5 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.14 - Actitude.•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.15 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

N 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.16 - Medidas de protección.•

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

PE.17 - Identificación das causas de
accidentes.

•

N 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

PE.18 - Valoración da orde e a limpeza•

N 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.19 - Clasificación de residuos.•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

PE.20 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 0Física da transmisión do movemento.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Identificación de parámetros relacionados coa transmisión de forzas e a dinámica nos vehículos.

 Identificación dos sistemas de transmisión e os seus compoñentes montados nos diferentes tipos de vehículos (turismos, motocicletas, vehículos industriais, etc).

 Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

  Parámetros de funcionamento.

  Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Seleccion do equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

  Determinación das causas da avaría.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Equipamentos de medición e control.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Seleccion e posta en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

21,0Coñecer a misión, dinámica
e tipos de transmisións. -
Misión, dinámica e tipos de
transmisións.

Explicación da misión
da transmisión,
dinámica de vehiculos e
tipos de transmisións.

• Coñecer a misión da
transmisión, dinámica
de vehiculos e tipos de
transmisións.

• Coñecer a transmisión
nos vehículos.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión

•

PE.2 - Relación de
forzas

•

PE.3 - Identificación de
parametros de
funcionamento.

•

PE.4 - Interese pola
evolución.

•

PE.5 - Identificación de
disfuncións

•

PE.6 - Selección de
equipamento e posta en
servizo-

•

PE.7 - Conexión do
equipamento.

•

PE.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

PE.9 - Causas da avería.•

PE.10 - Planificación das
actividades

•

PE.11 - Actitude•

PE.12 - Interpretación da
documentación técnica.

•

PE.13 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos

•

PE.14 - Actitude.•

PE.15 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

PE.16 - Medidas de
protección.

•

PE.17 - Identificación
das causas de
accidentes.

•

PE.18 - Valoración da
orde e a limpeza

•

PE.19 - Clasificación de
residuos.

•

PE.20 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

21,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Embragues e convertidores de par 14

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os embragues 8,011.1 Coñecer os embragues

Coñecer os convertidores de par 6,022.1 Coñecer os convertidores de par

14TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

N 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.4 Describíronse as características do funcionamento dos embragues e convertedores,
e dos seus sistemas de accionamento.

PE.3 - Funcionamento dos embragues,
convertedores e sistemas accionamento.

•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE.4 - Interpretación da documentación.•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.1 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.2 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

S 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.3 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.4 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.5 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.6 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

S 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.7 - Determinación da averia•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.8 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.9 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.10 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.11 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.12 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.13 - Controis e axustes dos parámetros•

S 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.14 - Verificación tras as operacións•

N 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

S 4 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 3 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.5 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Embragues e convertedores: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinar o elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Parámetros de funcionamento.

  Determinación das causas da avaría.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.
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Contidos

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Seleccion e interpretación da documentación técnica.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Selecciono do equipamento de medida ou control, e efectuar a súa posta en servizo.

 Equipamentos de medición e control.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Verificacion que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

   Seleccionar e posta en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

   Realizar as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Coñecer os embragues  -
Os embragues

Explicación da misión,
tipos, principios de
funcionamento,
accionamentos,
mantementos,
elementos e
caracteristicas.

• Coñecer a misión,
tipos, principios de
funcionamento,
accionamentos,
mantementos,
elementos e
caracteristicas.

• Coñecer os embragues• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.6 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.7 - Determinación da
averia

•

LC.8 - Planificación das
actividades.

•

LC.9 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.10 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.11 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.12 - Reparación de
compoñentes

•

LC.13 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.14 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcionamento
dos embragues,
convertedores e
sistemas accionamento.

•

PE.4 - Interpretación da
documentación.

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Coñecer os convertidores
de par - Os convertidores
de par

Explicación do
embrague hidraulico,
convertidor de par e o
embrague
electromagnético.

• Coñecer o embrague
hidraulico, convertidor
de par e o embrague
electromagnético.

• Coñecer os
convertidores de par.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.6 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.7 - Determinación da
averia

•

LC.8 - Planificación das
actividades.

•

LC.9 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.10 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.11 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.12 - Reparación de
compoñentes

•

LC.13 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.14 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcionamento
dos embragues,
convertedores e
sistemas accionamento.

•

PE.4 - Interpretación da
documentación.

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

14,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Caixas de cambios manuais. 28

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer as caixas de cambios manuais 28,011.1 Coñecer as caixas de cambios manuais

28TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 5 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

N 3 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 5 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.1 - Documentación técnica•

S 5 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.2 - Identificación da disfunción•

S 5 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.3 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

S 5 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.4 - Posta en servizo do equipamento.•

N 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.5 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.6 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.7 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

S 5 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.8 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.9 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.10 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 5 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.11 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 5 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.12 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.13 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.14 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.15 - Verificación tras as operacións•

S 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.3 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Cambios de velocidades: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Manter unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas dos vehículos equipados con caixas de cambios manuais ou robotizadas.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Identificación o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinar as causas da avaría.
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PROFESIONAIS

Contidos

  Planificar de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

 Selección e interpretación da documentación técnica.

 0Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

  Operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica e relación co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

28,0Coñecer as caixas de
cambios manuais - As
caixas de cambios manuais

Explicación da misión,
relacións de
transmisión,
configuración,
compoñentes, tipos,
mantemento,
diagnositico de avarias,
desmontaxe,
verificación, montaxe,
sensores e actuadores.

• Coñecer a misión,
relacións de
transmisión,
configuración,
compoñentes, tipos,
mantemento,
diagnositico de avarias,
desmontaxe,
verificación, montaxe,
sensores e actuadores.

• Coñecer as caixas de
cambios manuais.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Documentación
técnica

•

LC.2 - Identificación da
disfunción

•

LC.3 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.4 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.5 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.6 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.7 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.8 - Determinación da
averia

•

LC.9 - Planificación das
actividades.

•

LC.10 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.11 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.12 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.13 - Reparación de
compoñentes

•

LC.14 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.15 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

28,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Caixas automáticas e variadores 32

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer as caixas de cambios automáticas 23,011.1 Coñecer as caixas de cambios automáticas

Coñecer os variadores 9,022.1 Coñecer os variadores

32TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.5 Relacionouse a constitución das caixas de cambio e variadores de velocidade do
vehículo coas súas características de funcionamento.

PE.3 - Constitución e caracteristicas de
funcionamento.

•

N 4 CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse
coa operatividade do sistema.

PE.4 - Identificación de funcións•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE.5 - Interpretación da documentación
tecnica

•

N 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.1 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.2 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.3 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.4 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.5 - Extracción da información•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.6 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.7 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.8 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.9 - Planificación das actividades.•

S 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.10 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.11 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.12 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.13 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.14 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.15 - Verificación tras as operacións•

N 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.6 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

S 1 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relación coa operatividade do sistema.

  Cambios de velocidades: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Sistemas de transmisión nos vehículos híbridos: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo con transmisión automática.
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Contidos

 Seleccion e interpretación da documentación técnica.

 0Seleccion do equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

  Extracción da información das unidades de xestión electrónica.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 0Operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

 0Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica e relacion co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

23,0Coñecer as caixas de
cambios automáticas  - As
caixas de cambios
automáticas

Explicación das caixas
de cambios
automáticas,
elementos, cambios
sen centralita,
transmisións de forza,
funcionamento,
cambios
semiautomáticos,
cambios
automatizados,
lubricación,
mantemento e
verificación.

• Coñecer as caixas de
cambios automáticas,
elementos, cambios
sen centralita,
transmisións de forza,
funcionamento,
cambios
semiautomáticos,
cambios
automatizados,
lubricación,
mantemento e
verificación.

• Coñecer as caixas de
cambios automáticas.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Extracción da
información

•

LC.6 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.7 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.8 - Determinación da
averia

•

LC.9 - Planificación das
actividades.

•

LC.10 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.11 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.12 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.13 - Reparación de
compoñentes

•

LC.14 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.15 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Constitución e
caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.4 - Identificación de
funcións

•

PE.5 - Interpretación da
documentación tecnica

•

PE.6 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Coñecer os variadores - Os
variadores

Explicación dos
elementos,
transmisións de forza,
lubricación,
mantemento e
verificación dos
variadores.

• Coñecer os elementos,
transmisións de forza,
lubricación,
mantemento e
verificación dos
variadores.

• Coñecer os variadores.• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Identificación da
disfunción

•

LC.2 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.3 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.4 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.5 - Extracción da
información

•

LC.6 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.7 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.8 - Determinación da
averia

•

LC.9 - Planificación das
actividades.

•

LC.10 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.11 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.12 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.13 - Reparación de
compoñentes

•

LC.14 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.15 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Constitución e
caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.4 - Identificación de
funcións

•

PE.5 - Interpretación da
documentación tecnica

•

PE.6 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

32,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Grupos reductores e diferenciais 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os grupos reductores 8,011.1 Coñecer os grupos reductores

Coñecer os diferenciais 12,022.1 Coñecer os diferenciais

20TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.6 Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e dos elementos
de transmisión do vehículo.

PE.3 - Caracteristicas de funcionamento•

N 4 CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse
coa operatividade do sistema.

PE.4 - Funcións de xestion electronica•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

S 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.1 - Interpretación da documentación
tecnica

•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.2 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.3 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.4 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.5 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.6 - Extracción da información•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.7 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.8 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.10 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.11 - Interpretación da documentación
técnica.

•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.12 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.13 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.14 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.15 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.16 - Verificación tras as operacións•

S 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.5 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 1 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de documentación técnica.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relación coa operatividade do sistema.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

 0Diferenciais e grupos redutores: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo: grupos reductores e diferenciais.
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Contidos

 Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Realización da comprobación ou medida dos parámetros estipulados.

  Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

  Extracción da información das unidades de xestión electrónica.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

 0Determinación das causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Equipamentos de medición e control.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Coñecer os grupos
reductores  - Os grupos
reductores

Explicación do grupo
reductor, elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer o grupo
reductor, elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer os grupos
reductores.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.2 - Identificación da
disfunción

•

LC.3 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.4 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.5 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.6 - Extracción da
información

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Caracteristicas de
funcionamento

•

PE.4 - Funcións de
xestion electronica

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Coñecer os diferenciais -
Os diferenciais

Explicación do
diferencial, elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer o diferencial,
elementos,
características,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico de averías,
desmontaxe,
verificación e axuste.

• Coñecer os
diferenciais.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.2 - Identificación da
disfunción

•

LC.3 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.4 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.5 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.6 - Extracción da
información

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Caracteristicas de
funcionamento

•

PE.4 - Funcións de
xestion electronica

•

PE.5 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

20,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Transmisión 4X4, árbores e semiárbores. 11

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer as transmisións 4X4 7,011.1 Coñecer as transmisións 4X4

Coñecer as árbores e semiárbores 4,022.1 Coñecer as árbores e semiárbores

11TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. PE.1 - Identificación dos elementos de
transmisión de forzas.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

PE.2 - Identificación de parámetros.•

S 4 CA1.6 Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e dos elementos
de transmisión do vehículo.

LC.1 - Caracteristicas de funcionamento•

N 4 CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse
coa operatividade do sistema.

PE.3 - Funcións de xestión electronica.•

N 4 CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector. TO.1 - Actitude•

N 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.2 - Interpretación da documentación
tecnica

•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.3 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

LC.4 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.5 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. LC.6 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.7 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.8 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.9 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.10 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.11 - Interpretación da documentación
técnica.

•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.12 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións
técnicas.

LC.13 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión
de forza.

LC.14 - Reparación de compoñentes•

S 4 CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.15 - Controis e axustes dos parámetros•

N 4 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.16 - Verificación tras as operacións•

N 4 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.4 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

N 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo; árbores e semiárbores de transmisión.

  Interpretación de documentación técnica.

  Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica e relación coa operatividade do sistema.

  Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

  Actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

 Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistema de transmisión 4x4, para o que se interpreta a documentación técnica.

  Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

  Parámetros de funcionamento.

  Técnicas de diagnóstico guiadas.
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Contidos

 0Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinación das causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Interpretación a documentación técnica e relacion co sistema obxecto do mantemento.

  Verificación e axuste dos sistemas.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Realizáación dos controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Coñecer as transmisións
4X4 - As transmisións 4X4

Explicación do reparto
de par, tipos,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer o reparto de
par, tipos,
funcionamento,
mandos, mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer as transmisión
4X4

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Caracteristicas de
funcionamento

•

LC.2 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.3 - Identificación da
disfunción

•

LC.4 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.5 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.6 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcións de
xestión electronica.

•

PE.4 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

equipos.

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Coñecer as árbores e
semiárbores - As árbores e
semiárbores

Explicación das árbores
de transmisión, xuntas
cardán, semiárbores,
tipos, funcionamento,
mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer as árbores de
transmisión, xuntas
cardán, semiárbores,
tipos, funcionamento,
mantemento,
diagnostico e
reparación.

• Coñecer as árbores de
transmisión

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Caracteristicas de
funcionamento

•

LC.2 - Interpretación da
documentación tecnica

•

LC.3 - Identificación da
disfunción

•

LC.4 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.5 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.6 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.7 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.8 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.9 - Determinación da
averia

•

LC.10 - Planificación das
actividades.

•

LC.11 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.12 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.13 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.14 - Reparación de
compoñentes

•

LC.15 - Controis e
axustes dos parámetros

•

LC.16 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Identificación dos
elementos de
transmisión de forzas.

•

PE.2 - Identificación de
parámetros.

•

PE.3 - Funcións de
xestión electronica.

•

PE.4 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

equipos.

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

11,0TOTAL

- 41 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Os freos no vehiculo 14

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os freos no vehiculo 14,011.1 Coñecer os freos no vehiculo

14TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.2 Calculáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o sistema de freada
utilizado.

PE.1 - Cálculo de forzas•

N 20 CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. TO.1 - Actitude, interese e motivación.•

N 25  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.1 - Planificación das actividades.•

N 15  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

N 15 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Física da freada.

 Actitude positiva, interese e motivación.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.
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Contidos

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Coñecer os freos no
vehiculo - Os freos no
vehiculo.

Explicación do sistema
de freado, dinámica,,
aplicación e xeneración
de forzas, sistemas de
mando e circuito de
freado con forza
auxiliar.

• Coñecer o sistema de
freado, dinámica,,
aplicación e xeneración
de forzas, sistemas de
mando e circuito de
freado con forza
auxiliar.

• Coñecer os freos no
vehículo.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Planificación das
actividades.

•

PE.1 - Cálculo de forzas•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude•

14,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Elementos do sistema e mantemento dos sistemas de freo. 58

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os elementos do sistema e mantemento dos sistemas
de freos.

58,011.1 Coñecer os elementos do sistema e mantemento dos sistemas de freos.

58TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos
cos sistemas de accionamento destes.

LC.1 - Funcionamento dos freos e
accionamentos.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos. LC.2 - Identificación de elementos.•

S 4 CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa
constitución.

PE.1 - Caracteristicas de funcionamento.•

N 4 CA1.5 Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas de freos. PE.2 - Caracteristicas dos fluidos de freos.•

S 4 CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

LC.3 - Parametros de funcionamento.•

N 4 CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. TO.1 - Actitude, interese e motivación.•

S 4 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.4 - Documentación técnica.•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.5 - Identificación da disfunción•

N 4 CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou control. LC.6 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.7 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados. LC.8 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.9 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.10 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.11 - Determinación da averia•

N 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.12 - Planificación das actividades.•

N 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

S 4 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.13 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 4 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.14 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 4 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as especificacións
técnicas.

LC.15 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de
vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

LC.16 - Reparación dos freos.•

S 4 CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta
normas técnicas e de protección ambiental.

LC.17 - Verificación tras as operacións.•

S 4 CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.18 - Axustes de parametros.•

S 4 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.19 - Verificación tras as operacións•

N 3 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.3 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 1 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

S 1 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpreta a documentación técnica.

  Actitude positiva, interese e motivación.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos.

 Sistemas de freos dos vehículos: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Sistemas de mando ou accionamento dos freos.

 Identificáación das características dos fluídos utilizados nos sistemas de freos.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.
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  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinación das causas da avaría.

 Equipamentos de medición e control.

 0Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Realización da comprobación ou a medida dos parámetros estipulados.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 0Verificación e axuste dos sistemas.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Interpretación da documentación técnica, e relacion co sistema obxecto do mantemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación da estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental.

 Realización dos controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

58,0Coñecer os elementos do
sistema e mantemento dos
sistemas de freos. - Os
elementos do sistema e
mantemento dos sistemas
de freos.

Explicación dos freos
de tambor, freo de
disco, bomba de freo,
pedal, servofreo,
correctores,
canalizacions, liquidos,
luz de freo e testigos
luminosos.
Mantemento,
reparación,
funcionamento e
verificación.

• Coñecer os freos de
tambor, freo de disco,
bomba de freo, pedal,
servofreo, correctores,
canalizacions, liquidos,
luz de freo e testigos
luminosos.
Mantemento,
reparación,
funcionamento e
verificación.

• Coñecer os elementos
e mantemento dos
sistemas de freo

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Funcionamento
dos freos e
accionamentos.

•

LC.2 - Identificación de
elementos.

•

LC.3 - Parametros de
funcionamento.

•

LC.4 - Documentación
técnica.

•

LC.5 - Identificación da
disfunción

•

LC.7 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.9 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.10 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.11 - Determinación
da averia

•

LC.12 - Planificación das
actividades.

•

LC.13 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.14 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.15 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.16 - Reparación dos
freos.

•

LC.17 - Verificación tras
as operacións.

•

LC.18 - Axustes de
parametros.

•

LC.19 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.2 - Caracteristicas
dos fluidos de freos.

•

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

58,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Sistemas de seguridade nos freos e freo de estacionamento. 26

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer os sistemas de seguridade nos freos 13,011.1 Coñecer os sistemas de seguridade nos freos

Coñecer o freo de estacionamento 13,022.1 Coñecer o freo de estacionamento

26TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos
cos sistemas de accionamento destes.

LC.1 - Funcionamento dos freos e
accionamentos.

•

S 4 CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos. LC.2 - Identificación de elementos.•

S 4 CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa
constitución.

PE.1 - Caracteristicas de funcionamento.•

S 4 CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se
interpretou a documentación técnica.

LC.3 - Parametros de funcionamento.•

N 4 CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en relación coa
operatividade do sistema.

PE.2 - Funcións dos elementos de xestión
electronica

•

S 3 CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. TO.1 - Actitude, interese e motivación.•

S 3 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. LC.4 - Documentación técnica.•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.5 - Identificación da disfunción•

S 4 CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou control. LC.6 - Selección do equipamento e posta en
servizo.

•

N 4 CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos. LC.7 - Posta en servizo do equipamento.•

S 4 CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados. LC.8 - Comprobación ou medida de
parametros.

•

N 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.9 - Extracción da información das
unidades electronicas

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos. LC.10 - Ausencia de ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

S 4 CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.11 - Comparación de valores e
determinación da sustitución ou reparación.

•

N 4 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.12 - Determinación da averia•

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.13 - Planificación das actividades.•

S 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Actitude•

N 3 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

LC.14 - Interpretación da documentación
técnica.

•

N 3 CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios. LC.15 - Selección e posta en servizo dos
equipamentos.

•

S 3 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as especificacións
técnicas.

LC.16 - Operacións de desmontaxe e
montaxe.

•

S 4 CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de
vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

LC.17 - Reparación dos freos.•

S 4 CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta
normas técnicas e de protección ambiental.

LC.18 - Verificación tras as operacións.•

S 3 CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos
seguindo especificacións técnicas.

LC.19 - Axustes de parametros.•

N 3 CA3.7 Reparáronse os sistemas antibloqueamento de rodas, de control de tracción e de
estabilidade do vehículo.

LC.20 - Reparación do antibloqueo, control
de tracción e estabilidade.

•

S 4 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
no sistema.

LC.21 - Verificación tras as operacións•

S 3 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Actitude.•

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

TO.4 - Identificación de riscos coa
ferramenta e equipos.

•

S 1 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Medidas de protección.•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.3 - Identificación das causas de
accidentes

•

S 1 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Valoración da orde e a limpeza•

S 1 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Clasificación de residuos.•

S 1 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Normativa de prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Relacion do funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes.

  Sistemas antibloqueamento de freos.

  Sistema de asistencia electrónica á freada de emerxencia.

  Sistemas de control de tracción e de estabilidade.
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Contidos

  Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpreta a documentación técnica.

  Relación entre sistemas de xestión de estabilidade, freos e transmisión.

  Demostrar actitude positiva, interese e motivación.

 Interpretación de documentación técnica.

 Descripción das características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa constitución.

 Seleccion e interpretación da documentación técnica.

 0Comprobación ou a medida dos parámetros estipulados.

  Extracción da información das unidades de xestión electrónica.

  Comprobación da ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

  Comparación dos valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinación do elemento que cumpra substituír ou reparar.

  Determinación das causas da avaría.

  Planificación de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

  Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Identificación do elemento ou o sistema que presente a disfunción.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

 Interpretación da documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 0Verificación e axuste dos sistemas.

  Verificación da estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental.

  Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

  Realización dos controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

  Reparación dos sistemas antibloqueamento de rodas, de control de tracción e de estabilidade do vehículo.

  Verificación tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

  Actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 Equipamentos de medición e control.

 Seleccion e posta en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Reparación do sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Coñecer os sistemas de
seguridade nos freos - Os
sistemas de seguridade nos
freos

Explicación dos
conceptos básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
do freo antibloqueo.

•

Explicación conceptos
básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
dos sistemas de control
de tracción

•

Coñecer os conceptos
básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
do freo antibloqueo.

•

Coñecer os conceptos
básicos,
funcionamento, partes,
elementos,
mantemento,
reparación, verificación,
características e tipos
dos sistemas de control
de tracción

•

Coñecer os sistemas
de seguridade nos
freos.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Funcionamento
dos freos e
accionamentos.

•

LC.2 - Identificación de
elementos.

•

LC.3 - Parametros de
funcionamento.

•

LC.4 - Documentación
técnica.

•

LC.5 - Identificación da
disfunción

•

LC.6 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.7 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.9 - Extracción da
información das
unidades electronicas

•

LC.10 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.11 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.12 - Determinación
da averia

•

LC.13 - Planificación das
actividades.

•

LC.14 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.15 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.16 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.17 - Reparación dos
freos.

•

LC.18 - Verificación tras
as operacións.

•

LC.19 - Axustes de
parametros.

•

LC.20 - Reparación do
antibloqueo, control de
tracción e estabilidade.

•

LC.21 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.2 - Funcións dos
elementos de xestión
electronica

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Coñecer o freo de
estacionamento - O freo de
estacionamento

Explicación do freo de
estacionamento,
disposición, tipos,
funcionamento, partes
e mantemento.

• Coñecer o freo de
estacionamento,
disposición, tipos,
funcionamento, partes
e mantemento.

• Coñecer o freo de
estacionamento.

• Medios audiovisuais,
internet, ordenador,
libro de texto,
documentos
fotocopiados, vehiculos
e componentes.

• LC.1 - Funcionamento
dos freos e
accionamentos.

•

LC.2 - Identificación de
elementos.

•

LC.3 - Parametros de
funcionamento.

•

LC.4 - Documentación
técnica.

•

LC.5 - Identificación da
disfunción

•

LC.6 - Selección do
equipamento e posta en
servizo.

•

LC.7 - Posta en servizo
do equipamento.

•

LC.8 - Comprobación ou
medida de parametros.

•

LC.9 - Extracción da
información das
unidades electronicas

•

LC.10 - Ausencia de
ruidos, tomas de aire e
perdas de fluidos.

•

LC.11 - Comparación de
valores e determinación
da sustitución ou
reparación.

•

LC.12 - Determinación
da averia

•

LC.13 - Planificación das
actividades.

•

LC.14 - Interpretación da
documentación técnica.

•

LC.15 - Selección e
posta en servizo dos
equipamentos.

•

LC.16 - Operacións de
desmontaxe e montaxe.

•

LC.17 - Reparación dos
freos.

•

LC.18 - Verificación tras
as operacións.

•

LC.19 - Axustes de
parametros.

•

LC.20 - Reparación do
antibloqueo, control de
tracción e estabilidade.

•

LC.21 - Verificación tras
as operacións

•

PE.1 - Caracteristicas de
funcionamento.

•

PE.2 - Funcións dos
elementos de xestión
electronica

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.3 - Identificación das
causas de accidentes

•

TO.1 - Actitude, interese
e motivación.

•

TO.2 - Actitude•

TO.3 - Actitude.•

TO.4 - Identificación de
riscos coa ferramenta e
equipos.

•

TO.5 - Medidas de
protección.

•

TO.6 - Valoración da
orde e a limpeza

•

TO.7 - Clasificación de
residuos.

•

TO.8 - Normativa de
prevención de riscos
laborais e protección
ambiental.

•

26,0TOTAL
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Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os que se detallan no apartado 4c de esta programación.

O reparto do peso especifico na calificación será o seguinte:

Parte teórica 60%

Actividades prácticas 40%

Para ter superada cada avaliación o alumno/a terá que obter como mínimo una cualificación de 3 puntos (30%) na parte teórica e 2 puntos (20%)

na parte práctica.

Para a valoración da parte teórica farase como mínimo unha proba escrita por avaliación, indicándose no encabezado da mesma o valor máximo

que terá cada pregunta correctamente contestada en caso de valer distinto entre elas, se o valor das preguntas é igual para todas repartirase a

nota máxima de 10 entre o número de cuestións. En caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das mesmas,

non se fará media con notas inferiores a 5 puntos.

A cualificación menor de 5 é considerada insuficiente, os contidos terán que ser recuperados.

A cualificación maior ou igual a 5 fará promedio co resto das probas.

Si a nota media é por encima de 5 puntos e hai valores decimais, os valores decimais que excedan de 0,5 excluído o mesmo, pasara a aumentar o

valor da nota ó seguinte número, no caso contrario, se e menor de 0,5 inclusive, baixará o numero anterior (por exemplo, 5,6 puntos pasaran a ser

6, e 5,5 puntos serán 5)

No caso das probas tipo test na proba teórica cada cuestión non contestada correctamente restará na nota total a metade do valor dunha cuestión

respostada correctamente.

Para a cualificación da parte práctica, ésta será o resultado da valoración das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas

ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguementos dos

distintos pasos para efectuala, o emprego de material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario; o traballo en grupo, así coma o

mantemento do posta de taballo e medíos empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de

seguridade correspondentes a cada práctica.

Puntuaráse cada práctica o remate da mesma. O aspecto procedimental terán un valor do 80% da nota da práctica, debendo cada alumno ter

realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20% restante corresponderá ás fichas de traballo, ou memorias, que cada

alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entegadas ó profesor antes da data que éste sinale; de non facelo así ese alumno

terá esa avaliación suspensa.

Nestas fichas valorarase:

A correcta realización da práctica (4 puntos)

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Limpeza e autosuficiencia tendo en conta as normas de seguridade  e medioambientais necesarias para realizala (2 puntos)

O perfecto uso dos equipos, ferramentas e instalacións (2 puntos)

Metodoloxía empregada para facer a práctica (2 puntos)

En calquera caso, para ter superado o módulo, o alumno/a ten que obter como mínimo un cinco en cada unha das avaliacións do curso académico.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA

A nota da avaliación final ordinaria será a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parciais, sempre e cando o alumno/a as teña

todas superadas, é dicir con máis dun 5.

Si a nota media é por encima de 5 puntos e hai valores decimais, os valores decimais que excedan de 0,5 excluído o mesmo, pasara a aumentar o

valor da nota ó seguinte número, no caso contrario, se e menor de 0,5 inclusive, baixará o numero anterior (por exemplo, 5,6 puntos pasaran a ser

6, e 5,5 puntos serán 5)

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba. Esta proba terá un valor

máximo de 5. Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de

ritmos, recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro

dos prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

A recuperación levarase a cabo, dependendo das carencias de cada alumno cunha serie de exercicios e ou probas teóricas e prácticas daquelas

partes a recuperar por parte do alumno, realización de traballos escritos, etc; e que o profesor selecionará en cada caso para que os obxetivos non

logrados nun principio sexan acadados.

Nesta fase de recuperación, o sistema de avaliación sera o mesmo que durante o desenvolvemento normal do curso, tendo en canta o mesmo

reparto especifico na calificación da recuperación dos distintos contidos (actividades prácticas 60%, parte teórica 40%). Os alumnos que teñan

suspensa a parte práctica, a recuperación consistirá na realización dunha serie de prácticas indicadas polo profesor, así como si o considera

oportuno a elaboración de traballos correspondentes coas prácticas a realizar, debendo o alumno ao remate de cada unha elaborar unha memoria

da mesma, a cal será calificada xunto coa práctica polo profesor, senda de obrigado cumprimento a presentación destas memorias; en caso

contrario terá suspensa a devandita práctica. Para ter aprobado este apartado o alumno deberá ter superadas tódalas prácticas.

En calquera caso, para ter superado o módulo, haberá que ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións do curso académico.

Nota: a parte teórica dá proba celebrarase nun único día. A segunda parte poderá durar máis dun día. Aquel alumnado que non supere a primeira

parte dá proba, non poderá realizar a segunda parte.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos que superen o 10% de asistencia á clase e por tanto perdan o dereito á avaliación continua terán que superar unha proba dividida en

dúas partes: unha teórica e outra práctica.

1 ª parte: proba teórica que versará sobre os contidos de cada unha das unidades formativas do currículum do módulo. Esta proba celebrarase nun

único día.

2 parte: proba práctica na que se levará a cabo como mínimo unha das prácticas realizadas polo alumnado en cada trimestre. Esta proba poderá

ter unha duración superior a un día.

Estas probas abarcarán a materia impartida ao longo do curso académico. Comunicarase as datas destas probas con antelación mediante unha

comunicación escrita que se colocará no panel informativo do Departamento. Levarase a cabo en pirmeiro término a proba teórica, e si supera

ésta, posteriormente a proba práctica, recalcando que para poder acceder á proba práctica haberá que ter superado a proba teórica.

Nota: a parte teórica da proba celebrarase nun único día. A segunda parte poderá durar máis dun día. Aquel alumnado que non supere a primeira

parte dá proba, non poderá realizar a segunda parte.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Os establecidos polo departamento de automoción

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Co obxecto de coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a así como as súas capacidades farase unha

avaliación inicial consistente nunha proba escrita con cuestións sobre coñecementos básicos de principios físicos, de matemáticas e

algunha cuestión de redacción para constata-lo nivel do alumno antes de comeza-lo proceso de ensino-aprendizaxe e poder detectar

tar algunha deficiencia ou carencia para así poder tomar as medidas pertinentes e poder solventala o antes posible.

Asimesmo farase tamén unha proba de coñecementos específicos do módulo para coñecer o nivel de coñecementos dos alumnos e ter un

punto de partida.

No caso de coñecer aos alumnos do curso anterior obviarase a realización desta proba.

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

Naqueles casos en que o alumnado non acade os obxectivos mínimos establecidos en cada avaliación, estableceranse medidas de reforzo para

que poida acadar os mínimos previstos nesta programación.

Estas medidas consistirán en traballos que poidan ser efectuados de forma autónoma polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración do

profesor, e na repetición daqueles traballos de taller nos que non acadou o mínimo esixible.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O profesor ademais de instrutor e transmisor de coñecementos técnicos, é educador e debe colaborar na formación integral do alumno. Debe polo

tanto proporcionar unha información máis completa indo máis alá dos contidos propios do módulo, introducindo en cada unidade un conxunto de

coñecementos transversais en paralelo cos de tipo técnico.

Os posibles temas transversais son:

a) Educación moral e cívica: fomento de actitudes de respeto cara os demais, fomento de actividades de traballo en equipo. Trabállase

tamén na  valoración e conservación dos equipos, materiais  e instalacións do centro coas que se traballa

b) Educación para a paz: buscarase favorecer a colaboración entre os alumnos, o respecto polas opinións, ideas ,solucións e modos de

traballos distintos ós propios.

c) Educación para a igualdade entre os sexos: fomentarase o trato non discriminatorio, particularmente nas actividades desenvoltas no taller,

evitando perpetuar a idea tradicional da existencia de  roles de traballo e profesións  exclusivamente masculinos .Promoverase a análise crítica de

certos estereotipos que ubican á muller no mundo do automóbil coma un suxeito meramente publicitario. Evitarase o uso de linguaxe sexista  e

inculcaranse  valores que produzan un cambio en actiudes a partir da colaboración entre  sexos nos grupos de traballo

d) Educación ambiental:  nesta materia o tema trátase, non tanto como un contido transversal, senón incluído explicitamente na

programación, na meirande parte das unidades de traballo, de xeito que comprenda a interrelación entre as actividades propias do módulo e as

súas repercusión sobre o medio ambiente.

e) Educación para a saúde:  deberase asumir como integrante de todos os contidos do módulo, e posto que as actividades a desenvolver,

son unha fonte de riscos importantes, deberase fomentar o coñecemento dos mesmos, así coma dos hábitos e medidas  de precaución e

seguridade, tanto persoais como de uso, para evitar danos derivados das mesmas

f) Educación do consumidor:  aínda que non se trate explicitamente en ningunha unidade débese procurar ó alumnado instrumentos de

coñecementos, análise e crítica que o capaciten para adoptar unha actitude responsable ante ofertas de diferentes tipos (especialmente na

propaganda de vehículos) tendo en conta as consecuencias persoais e sociais que conleva o consumo irresponsable

g) Educación vial: promoverse o análise crítico de certas actitudes e comportamentos que contraveñen as normas de circulación (excesos de

velocidade , relación alcohol-conducción,), poñendo en perigo a integridade persoal e allea. Buscarase tratar o tema implicitamente en todas as

unidades de traballo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares definitivas será as que se indiquen no momento polo departamento en acordo con tódolos ciclos e cursos da familia

profesional.

De tódolos xeitos, dende este módulo se proporá unha visita a unha factoría de vehículos e/ou de fabricación de compoñentes e outras

conferencias ou demostracións específicas sobre os obxectivos do módulo

10.Outros apartados
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10.1) covid

Debido a la situación extraordinaria que temos neste curso 2020/21, as medidas que se adoptarán en caso de novo confinamento serán o uso das

plataformas dixitais facilitadas pola Xunta de educación. Neste caso usaremos a platafoma Moodle onde se lles enviarán tarefas e actividades

individuais seguindo os criterios de aprendizaxe que contén este módulo. ditas actividades serán avaliadas continuamente.

En canto as prácticas de talleres, usaremos sempre os EPIs e manteranse as distancias de seguridade sempre que se garantice o espazo axeitado

para o desenrolo destas, a desinfectaranse continuamente as ferramentas e útiles ou máquinas de traballo correspondentes.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 02020/2021 0175

MP0457_12 Redes de comunicación multiplexadas 02020/2021 040

MP0457_22 Sistemas eléctricos e electrónicos auxiliares de carrozaría 02020/2021 0135

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0457_22) CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar.

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

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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

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

(MP0457_22) RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as
especificacións técnicas.
(MP0457_12) RA3 - Realiza o mantemento e repara as redes de comunicación de datos, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e
as especificacións técnicas.
(MP0457_22) RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os materiais, os
compoñentes e os elementos necesarios.
(MP0457_12) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0457_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0457_22) CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segundo a precisión do instrumento ou equipamento.
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(MP0457_22) CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros obtidos.

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

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

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

(MP0457_22) CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar.

(MP0457_12) CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e
regulación.

(MP0457_12) CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e
regulación.

(MP0457_12) CA3.2 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados, seguindo as especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os sistemas eléctricos auxiliares.

(MP0457_12) CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as
especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as
especificacións técnicas.

(MP0457_12) CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico.

(MP0457_22) CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico.

(MP0457_12) CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos.

(MP0457_12) CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema.

(MP0457_22) CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos.

(MP0457_12) CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema.

(MP0457_22) CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas coa modificación ou a nova instalación.

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

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

(MP0457_22) CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse as seccións de condutores e os medios de
protección.

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

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS
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(MP0457_12) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0457_22) CA4.4 Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os accesorios e os gornecementos necesarios.

(MP0457_12) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0457_22) CA4.5 Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, seguindo especificacións.

(MP0457_12) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0457_22) CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de ruídos e deterioracións.

(MP0457_22) CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse que non provoque anomalías nin interferencias
con outros sistemas do vehículo.

(MP0457_22) CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

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

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

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

(MP0457_22) CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0457_22) CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0457_22) CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar.

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA ESCRITA

Con contidos teóricos e prácticos:

- Exame con preguntas a desenrolar.

- Un test (unha pregunta mal contestada resta unha pregunta ben contestada).

- Interpretación e seguimento de esquemas sobre fotocopias.

- Identificación de elementos e despeces dos mesmos sobre fotocopias.

En cada un dos apartados precisarase o valor total ou parcial.

-NECESITARASE POLO MENOS, ACADAR UN 5 PARA REALIZAR AS PROBAS PRÁCTICAS MEDIANTE LISTA DE COTEXO

4.b) Segunda parte da proba

LISTA DE COTEXO

Con contidos prácticos:

- Resolución dos casos prácticos.

- Coherencia nos pasos a seguir.

- Rematala e no tempo asinado.

-NESTA PROBA PRÁCTICA MEDIANTE LISTA DE COTEXO SERÁ NECESARIO ACADAR OU SUPERAR UN -5- PARA QUE FAGA MEDIA COA

PROBA ESCRITA
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 102020/2021 210175

MP0457_12 Redes de comunicación multiplexadas 102020/2021 4840

MP0457_22 Sistemas eléctricos e electrónicos auxiliares de carrozaría 102020/2021 162135

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO RODRÍGUEZ PESQUEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A programación didáctica do modulo profesional MP0457.

1. As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade no sector de

construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, motocicletas e vehículos pesados:

Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, transporte de pasaxeiros e mercadorías.

Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes.

Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos.

Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos.

Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de mantemento de electromecánica (grupos electróxenos, cintas

transportadoras movidas con motor de explosión, etc.).

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Electronicista de vehículos.

Electricista electrónico/a de mantemento e reparación en automoción.

Mecánico/a de automóbiles.

Electricista de automóbiles.

Electromecánico/a de automóbiles.

Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

Instalador/ora de accesorios en vehículos.

Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

Electromecánico/a de motocicletas.

Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
45712

Resultados de aprendizaxe

45722

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Redes multiplexadas e
inalámbricas

Caracterización, localización de avarías e mantemento das
redes de comunicación de datos

48 23 X X X X

2 Circuítos de alumeado e
sinalización

Caracterización, localización de avarías, mantemento e
montaxe de circuítos de alumeado e sinalización

82 48 X X X X X

3 Circuítos eléctricos auxiliares e
sistemas de axuda á
conducción

Caracterización, localización de avarías e mantemento de
circuítos de limpas, elevalúas, indicadores acústicos,
retrovisores, luneta térmica, ...

80 29 X X X X

Total: 210

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes multiplexadas e inalámbricas 48

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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. SI

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización das redes multiplexadas 24,011.1 Interpretar a documentación técnica e simboloxía relacionada con
compoñentes do vehículo.

1.2 Describir a formación de sistemas de multiplexados, referíndose aos
sensores, os tipos de sinais, as unidades de control e actuadores

1.3 escribir os tipos e características das redes de intercambio de
información (VAN, CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay...)

1.4 Describir o funcionamento dos circuítos multiplexados de seguridade e
confort

1.5 Realizar diagramas de circuítos de redes de intercambio de información.

Localización de avarías e mantemento das redes multiplexadas 24,022.1 Saber localizar os conectores de autodiagnose, en especial o conector
OBDII.

2.2 Interpretación dos oscilogramas das redes de intercambio de información.

2.3 Aplicar as diferentes posibilidades que ofrecen os aparatos
computerizados de diagnose.

2.4 Coñecer os métodos de diagnóstico guiados, e tamén, non guiados.

2.5 Interpretar a documentación técnica e relacionar a simboloxía cos
compoñentes do vehículo.

2.6 Describir os parámetros para axustar os distintos sistemas multiplexados.

2.7 Realizar mantemento de circuitos multiplexados.

2.8 Realizar as probas e ensaios necesarios nestes circuítos, utilizando
equipo apropiado

48TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.1 Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación
no vehículo.

PE.1 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 12 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 5 CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. PE.3 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 3 CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. PE.4 - Cuestionario sobre compoñentes•

S 3 CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. LC.1 - Exercicio práctico•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da
simboloxía específica.

LC.2 - Exercicio práctico•

S 11 CA2.1 Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de
comunicación, como os codificadores, multiplexores, transceptores, etc.

PE.5 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA2.2 Describíronse as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas
nos vehículos.

PE.6 - Cuestionario sobre redes•

S 5 CA2.3 Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis
usadas en vehículos.

LC.3 - Exercicio práctico•

S 5 CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización
das avarías.

LC.4 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.5 Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións
técnicas.

LC.5 - Exercicio práctico•

S 10 CA2.6 Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos
necesarios, e seleccionouse o punto de medida.

LC.6 - Exercicio práctico•

N 1 CA2.7 Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes de
comunicación, seguindo especificacións técnicas.

LC.7 - Exercicio práctico•

N 1 CA2.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades, en previsión de
posibles dificultades.

TO.1 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.8 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.2 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados,
seguindo as especificacións técnicas.

LC.9 - Exercicio práctico•

N 4 CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.10 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.11 - Exercicio práctico•

N 2 CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.12 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. LC.13 - Exercicio práctico•

S 3 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - Exercicio práctico•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.4 - Exercicio práctico•

N 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.5 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.6 - Exercicio práctico•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.7 - Exercicio práctico•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.8 - Exercicio práctico•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.9 - Exercicio práctico•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes eléctricos e electrónicos das redes multiplexadas: identificación, características, constitución e funcionamento.

 Arquitecturas das redes de comunicación: características.

 Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores, demultiplexores, transceptores, etc.

 Protocolos de comunicación: VAN, CAN, LIN, Most, bluetooth, etc.

 Medios físicos de comunicación: cable, fibra óptica, radiofrecuencia, etc.

 Tensións e velocidades de transmisión.

 Estados de funcionamento e modo de activación das unidades.

 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Diagnose por medición directa en liña: multímetro e osciloscopio.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Esquemas de secuencia lóxica para a reparación: procedementos de reparación en función das variables.

 Diagnose.

 Localización e reparación de avarías.

 Técnicas de reparación do medio físico de transmisión.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Caracterización das redes
multiplexadas -
Caracterización,
localización de avarías e
mantemento das redes de
comunicación de datos

Describir a constitución,
os tipos e
características das
distintas redes de
intercambio de
información.

• Realizar exercicios e
cuestións para a
identificación de
esquemas eléctricos
que combinan varias
redes multiplexadas.

• Imaxes obtidas do
proceso de
identificación de
avarías - Provocanse
avarías na rede de
comunicación do
vehículo (curtocircuíto a
positivo, a masa e entre
liñas) e que sexan quen
de diagnosticalas a
través de osciloscopio.

•

Boletins corrixidos
relativos as redes
multiplexadas dos
vehículos

•

Traballo de
investigación que lles
axude a comprender a
constitución, os tipos e
características das
distintas redes de
intercambio de
información.

•

Tramas obtidas a
través dun osciloscopio.

•

Maquetas e vehículos
do taller

•

Osciloscopio - Equipo
de diagnose - Polímetro

•

Apuntamentos de
casas comerciales:
Seat, Volkswagen...

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula informática•

Aula virtual - Boletins•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

PE.1 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

PE.2 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

PE.3 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

PE.4 - Cuestionario
sobre compoñentes

•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Localización de avarías e
mantemento das redes
multiplexadas - Localización
de avarías e mantemento
das redes multiplexadas do
vehículo

Explicar as diferentes
posibilidades que
ofrecen os aparatos
computerizados de
diagnose.

• Localizar os conectores
de autodiagnose.
Localizar as unidades
de mando ou de control
identificando a
topoloxía de rede e o
protocolo de
comunicación.

•

Interpretar a
documentación técnica
e relacionar a
simboloxía cos
compoñentes do
vehículo.

•

Realizar prácticas
sobre a rede de
comunicación dun
vehículo. Lectura de
tramas a través de
osciloscopio. Realizar
prácticas sobre o
sistema de
comunicación dun
vehículo. Provocar
avarías na rede de
comunicación do
vehículo.

•

Tarefa onde sexan
quen de identificar as
diferentes posibilidades
que ofrecen os
aparatos de
autodiagnóstico.

•

Tarefa onde sexan
quen de localizar os
conectores de
autodiagnose, en
especial o conector
OBDII. Que sexan quen
de localizar as
unidades de mando ou
de control identificando
a topoloxía de rede e o
protocolo de
comunicación.

•

Tarefa onde sexan
quen de interpretar a
documentación técnica
e relacionar a
simboloxía cos
compoñentes do
vehículo.

•

Tarefa onde sexan
quen de empregar
tódolos recursos
dispoñibles para facer o
diagnóstico.

•

Boletíns corrixidos•

Vehículo con sistema
multiplexado e
documentación técnica
do mesmo.

•

Aula informática•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletins•

Polímetro, osciloscopio•

Máquina de diagnose.•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre redes

•

TO.1 - Exercicio práctico•

TO.2 - Exercicio práctico•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

TO.9 - Exercicio práctico•

48,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuítos de alumeado e sinalización 82

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

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

RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes e os elementos
necesarios. SI

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización de circuitos de alumeado 18,011.1 Interpretar o funcionamento das diferentes fontes de iluminación dun
automóbil.

1.2 Debuxar os circuítos aplicando a normativa e simboloxía especificada.

1.3 Calcular e avaliar os parámetros eléctricos nos circuítos.

1.4 Realizar o axuste de parámetros necesario.

1.5 Describir e valorar a importancia dos sistemas eléctricos no automóbil.

1.6 Interpretar a documentación técnica e relaciona a simboloxía dos
compoñentes no vehículo

1.7 Describe o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, explicando a
interrelación entre eles.

Localización de avarías, mantemento e montaxe de circuitos
de alumeado

34,022.1 Localizar avarías nos circuitos de alumeado

2.2 Manter os circuitos de alumeado

2.3 Montar, modificar ou realizar novas instalacións de circuitos de alumado

Caracterización de circuitos de inalización 10,033.1 Debuxar os circuítos aplicando a normativa e simboloxía especificada.

3.2 Calcular e avaliar os parámetros eléctricos nos circuítos

3.3 Interpretar a documentación técnica e relaciona a simboloxía dos
compoñentes no vehículo

3.4 Describe o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, explicando a
interrelación entre eles.

Localización de avarías, mantemento e montaxe de circuitos
de sinalización

20,044.1 Localizar avarías nos circuitos de sinalización

4.2 Manter os circuitos de sinalización

4.3 Montar, modificar ou realizar novas instalacións de circuitos de
sinalización
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82TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no
vehículo.

PE.1 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 8 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 8 CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares.

PE.3 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. PE.4 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 6 CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa
funcionalidade e os seus elementos.

PE.5 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control,
sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica.

PE.6 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 1 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Exercicio práctico•

N 2 CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. LC.2 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións
técnicas.

LC.3 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. LC.4 - Exercicio práctico•

S 2 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.

LC.5 - Exercicio práctico•

S 5 CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada,
segundo a precisión do instrumento ou equipamento.

LC.6 - Exercicio práctico•

N 1 CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros
obtidos.

LC.7 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de
corrección.

LC.8 - Exercicio práctico•

S 2 CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. LC.9 - Exercicio práctico•

S 2  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.10 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.11 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os
sistemas eléctricos auxiliares.

LC.12 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos
auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

LC.13 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.14 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.15 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.16 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. LC.17 - Exercicio práctico•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Exercicio práctico•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas
coa modificación ou a nova instalación.

LC.18 - Exercicio práctio•

N 1 CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse
as seccións de condutores e os medios de protección.

LC.19 - Exercicio práctico•

S 5 CA4.3 Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser
asumido polo xerador do vehículo.

PE.7 - Cuestionario con cálculos básicos•

N 1 CA4.4 Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os
accesorios e os gornecementos necesarios.

LC.20 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.5 Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación,
seguindo especificacións.

LC.21 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de
ruídos e deterioracións.

LC.22 - Exercicio práctico•

N 1 CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo.

LC.23 - Exercicio práctico•

S 5 CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Exercicio práctio•

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

TO.3 - Exercicio práctico•

N 1 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Exercicio práctico•

N 1 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

TO.5 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Exercicio práctico•

S 1 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Exercicio práctico•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de cada circuíto eléctrico auxiliar na versión con cables convencional e na versión multiplexada.

 Simboloxía eléctrica normalizada. Interpretación de esquemas de cableamento en circuítos de distintos fabricantes. Cálculo de seccións de condutores e protección de circuítos.

 Circuítos de iluminación: constitución e funcionamento. Principios luminotécnicos. Fontes de luz: incandescencia, descarga, LED, etc. Variantes e evolución de sistemas de iluminación
(viraxe dinámica, etc.).
 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Circuítos de iluminación, sinalización e acústicos: procesos de mantemento.

 Interpretación de documentación técnica.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Cálculo da sección de condutores.

 Conexión de condutores e cableamento.

 Determinación de consumos.

 Procesos de montaxe.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Caracterización de circuitos
de alumeado - Circuítos de
alumeado (posición, cruce,
estrada, néboa, día...)e
circuítos de sinalización
(intermitentes, emerxencia,
marcha atrais , freado...).

Explicar características,
funcionamento e
normativa dos sistemas
de alumado:
incandescencia,
descarga, led.

•

Explicar a normativa
referente a alumeado e
a normativa de faros e
lámpadas.

•

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos (regraxe de
parámetros,
inicialización sistemas,
procesos montaxe e
desmontaxe).

•

Interpretar  esquemas
eléctricos de circuítos
de alumeado

•

Deseñar circuítos de
alumado utilizando
relés, interruptores,
conmutadores,
lámpadas e selección
de fusibles.

•

Calcular consumos en
circuítos de alumado e
medición de consumos
reais no vehículo.

•

Tarefan onde deben
identificar so distintos
tipos de lámpadas e de
faros e pilotos
empregados en
vehículos.

•

Boletín resolto cos
cálculos dos distintos
parámetros dos
circuitos de alumeado
(intensidades, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias...)

•

Boletíns prácticos
resoltos onde deben
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de alumeado

•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Prácticas•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Vehículos do taller•

Equipos do taller.
Polímetros, diagnose,
osciloscopio.
ordenadores con bases
de datos

•

Fichas de distintos
fabricantes de
vehículos

•

Aula informática•

PE.1 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,0Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de alumeado -
Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de posición, cruce,
estrada, néboa, día..

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos de mantemento
(regraxe de
parámetros), procesos
montaxe e desmontaxe.

• Calcular consumos en
circuítos de sinalización
e medición de
consumos  reais no
vehículo.

•

Identificar as causas
das avarías máis
frecuentes en circuítos
de alumeado, así como
a súa localización
seleccionando os
equipos de diagnose
axeitados.

•

Montar instalacións
elétricas de alumado
mediante maquetas

•

Tarefa onde deben
detectar avarías e
reparalas en circuítos
de alumado.

•

Tarefa onde deben
facer comprobacións,
axustes, desmontaxes
e montaxes dos
distintos grupos ópticos
do vehículo.

•

Tarefa onde deben
realizar maquetas de
alumado, con relés,
interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Aula virtual - Apuntes•

Maquetas de alumado,
con relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
autodiagnose,
regloscopio.

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Aula virtual - Tarefas•

Vehículos do taller•

Maquetas•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

LC.14 - Exercicio
práctico

•

LC.15 - Exercicio
práctico

•

LC.16 - Exercicio
práctico

•

LC.17 - Exercicio
práctico

•

LC.18 - Exercicio práctio•

LC.19 - Exercicio
práctico

•

LC.20 - Exercicio
práctico

•

LC.21 - Exercicio
práctico

•

LC.22 - Exercicio
práctico

•

LC.23 - Exercicio
práctico

•

PE.7 - Cuestionario con
cálculos básicos

•

TO.1 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.2 - Exercicio práctio•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

10,0Caracterización de circuitos
de inalización - Circuítos de
sinalización (intermitentes,
emerxencia, marcha atrais ,
freado...).

Explicar características,
funcionamento e
normativa dos sistemas
de sinalización:
(intermitencias,
frenado, warning....)

•

Explicar a normativa
referente a sinalización
e a normativa de pilotos
e lámpadas.

•

Interpretar esquemas
eléctricos de circuítos
de sinalización

•

Deseñar circuítos de
sinalización utilizando
relés, interruptores,
conmutadores,
lámpadas e selección
de fusibles.

•

Calcular consumos en
circuitos de sinalización
e medición de
consumos reais no
vehículo

•

Tarefa onde deben de
executar os cálculos
dos distintos
parámetros dos
circuitos de sinalización
(intensidades, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias...)

•

Tarefa onde deben de
identificar so distintos
tipos de lámpadas e de
faros e pilotos
empregados en
vehículos

•

Tarefa onde deben de
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de circuitos de
sinalización

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Aula virtual - Boletíns•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
diagnose.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Tarefas•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Bases de datos
técnicos

•

PE.1 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de sinalización -
Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de intermitentes,
emerxencia, marcha atrais ,
freado...

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos de mantemento
(regraxe de
parámetros), procesos
montaxe e desmontaxe.

• Realizar cálculos de
consumos en circuítos
de sinalización  e
medición de consumos
reais no vehículo

•

Identificar as causas
das avarías máis
frecuentes en circuítos
de sinalización, así
como a súa localización
seleccionando os
equipos de diagnose
axeitados.

•

Montar unha
instalacións elétricas de
sinalización mediante
maquetas

•

Tarefa onde deben
diagnosticar as avarías
detectadas e reparalas
en circuítos de
sinalización

•

Tarefa onde deben
deseñar e montar
maquetas de
sinalización, con relés,
interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Tarefa onde deben
realizar memorias das
maquetas de
sinalización con
esquemas de
fabricantes

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Bases de datos:
Autodata, Vivid
Workshop e Tolerance
Data.

•

Aula virtual - Apuntes•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio e máquina
autodiagnose.

•

Aula virtual - Tarefas•

Aula virtual - Boletins•

Vehículos do taller•

Maquetas•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

LC.14 - Exercicio
práctico

•

LC.15 - Exercicio
práctico

•

LC.16 - Exercicio
práctico

•

LC.17 - Exercicio
práctico

•

TO.1 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

82,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Circuítos eléctricos auxiliares e sistemas de axuda á conducción 80

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

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

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización de circuitos de control, acústicos e de lavado 35,011.1 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos de limpaparabrisas e limpialuneta traseira.

1.2 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
indicadores acústicos.

1.3 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos de luneta térmica.

1.4 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos do cadro de instrumentos.

Localización de avarías e mantemento de circuitos de control,
acústicos e de lavado

35,022.1 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos de limpaparabrisas e limpialuneta

2.2 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos de indicadores acústicos.

2.3 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos da luneta térmica.

2.4 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos do cadro de instrumentos

Caracterización dos sistemas de axuda á conducción 10,033.1 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos e a
localización de avarías nos sistemas de asistencia e axuda á conducción:
regulador e limitador de velocidade, asistencia ó aparcamento,
recoñecemento sinais tráfico, asistente cambios involuntarios carril...

80TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no
vehículo.

PE.1 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 10 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares.

PE.3 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. PE.4 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 7 CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa
funcionalidade e os seus elementos.

PE.5 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control,
sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica.

PE.6 - Cuestionario sobre distintos
elementos

•

S 3 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. LC.2 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións
técnicas.

LC.3 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. LC.4 - Exercicio práctico•

S 4 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.

LC.5 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada,
segundo a precisión do instrumento ou equipamento.

LC.6 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros
obtidos.

LC.7 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de
corrección.

LC.8 - Exercicio práctico•

S 3 CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. LC.9 - Exercicio práctico•

S 3  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.10 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os
sistemas eléctricos auxiliares.

LC.11 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos
auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

LC.12 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.13 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.14 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.15 - Exercicio práctico•

N 1 CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. LC.16 - Exercicio práctico•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Exercicio práctico•

N 5 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.3 - Exercicio práctico•

N 5 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

TO.4 - Exercicio práctico•

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

TO.5 - Exercicio práctico•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.6 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.7 - Exercicio práctico•

S 2 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.8 - Exercicio práctico•

100TOTAL
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4.3.e) Contidos

Contidos

 Circuítos de sinalización e acústicos: constitución e funcionamento.

 Circuítos de información e control, computadores de abordo e cadro de instrumentos: circuítos analóxicos e dixitais; indicadores ópticos e acústicos; presentación dixital e analóxica
(conversor A/D, D/A, motores paso a paso, etc.). Constitución e funciona
 Circuítos eléctricos de axuda á condución: circuítos de electrónica de porta (elevadores de cristais, pechamento centralizado, espellos térmicos e orientables, etc.), cristais térmicos,
limpaparabrisas, teito solar, control de velocidade, etc. Constitució
 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Circuítos de información e control, computador de abordo, cadro de instrumentos, etc.: mantemento; borrado e actualización de intervalos de mantemento.

 Circuítos eléctricos de axuda á condución, limpaparabrisas, limpafaros, cristais térmicos, pechamento, espellos, pechamento centralizado, teito solar, control de velocidade, etc.: mantemento
e axuste de parámetros.
 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

35,0Caracterización de circuitos
de control, acústicos e de
lavado - Circuitos de
limpiaparabrisas,
limpialuneta, claxon, luneta
térmica, cadro
instrumentos.

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas de control: o
cadro de instrumentos.

•

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas acústicos:
claxon.

•

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas de lavado:
limpiaparabrisas,
limpialunetas,
lavaparabrisas,
lavalunetas e lavafaros.

•

Interpretar esquemas
elétricos de circuitos de
control, acústicos  e de
lavado.

•

Deseñar circuitos
eléctricos de  control,
acústicos e de lavado
utilizando relés,
interruptores,
conmutadores e
consumidores.

•

Calcular consumos,
voltaxes e caídas de
tensión, resistencias
nos circuitos de control,
acústicos e de lavado.

•

Tarefa onde deben
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de control,
acústicos e de lavado.

•

Tarefa onde deben
deseñar o circuítos de
control, acústicos e de
lavado.

•

Tarefa onde deben
realizar cálculos dos
distintos parámetros
dos circuitos de
control, acústicos e de
lavado.

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
diagnose.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Tarefas•

Vehículos do taller•

Maquetas•

PE.1 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.5 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

PE.6 - Cuestionario
sobre distintos
elementos

•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

35,0Localización de avarías e
mantemento de circuitos de
control, acústicos e de
lavado - Localización de
avarías e mantemento de
limpiaparabrisas,
limpialuneta, claxon, luneta
térmica, cadro
instrumentos.

Explicar os procesos de
diagnose de avarías e
mantemento dos
sistemas de control,
acústicos e de lavado

• Medir parámetros
(consumos, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias) sobre
maqueta ou vehículo e
comparacións cos
cálculos realizados ou
datos teóricos
funcionamento.

•

Calcular sección de
condutores en circuítos
de  control, acústicos e
de lavado.

•

Identificar as causas de
avarías máis frecuentes
nos circuitos de control,
acústicos e de lavado.

•

Tarefa onde deben
detectar avarías e
reparalas en circuítos
de control, acústicos e
de lavado.

•

Tarefa onde deben
executar medicións e
comprobacións cos
datos teóricos ou
calculados dos datos
obtidos.

•

Tarefa onde deben
realizar unha memoria
na que se calculará a
sección do cableado, o
amperaxe dos
fusibles...

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio e máquina
autodiagnose.

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Programas
informáticos: Autodata,
Vivid Workshop,
Tolerance Data.

•

Esquemas eléctricos de
fabricantes.

•

Relés interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores, terminais,
motores limpa e
lavaparabrisas, claxon,
bomba auga e cadros
instrumentos.

•

Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Boletíns•

Aula virtual - Tarefas•

Maquetas•

LC.1 - Exercicio práctico•

LC.2 - Exercicio práctico•

LC.3 - Exercicio práctico•

LC.4 - Exercicio práctico•

LC.5 - Exercicio práctico•

LC.6 - Exercicio práctico•

LC.7 - Exercicio práctico•

LC.8 - Exercicio práctico•

LC.9 - Exercicio práctico•

LC.10 - Exercicio
práctico

•

LC.11 - Exercicio
práctico

•

LC.12 - Exercicio
práctico

•

LC.13 - Exercicio
práctico

•

LC.14 - Exercicio
práctico

•

LC.15 - Exercicio
práctico

•

LC.16 - Exercicio
práctico

•

TO.1 - Exercicio práctico•

TO.2 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Caracterización dos
sistemas de axuda á
conducción - Circuítos de
regulador de velocidade,
asistencia ó aparcamento,
recoñecemento de sinais de
tráfico...

Explicar en que
consisten os sistemas
de axuda á condución
que montan os
vehículos actuais.

• Buscar información
sobre sistemas de
axuda á condución que
montan os vehículos
actuais.

• Tarefa onde deben
comprender,
diagnosticar e reparar
os sistemas de axuda a
conducón

• Aula virtual - Apuntes•

Aula virtual - Tarefas•

Aula de informática•

Vehículos do taller•

TO.3 - Exercicio práctico•

TO.4 - Exercicio práctico•

TO.5 - Exercicio práctico•

TO.6 - Exercicio práctico•

TO.7 - Exercicio práctico•

TO.8 - Exercicio práctico•

80,0TOTAL
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1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O caderno de aula aplica os criterios de cualificación mostrados a continuación:

-  Para o cálculo da nota terase en conta as porcentaxes, con peso orientativo, para cada criterio de avaliación establecido no punto 4c desta

programación.

-  Tamén se indicará o valor que ten asignado cada INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN para o calculo da nota en cada UD, na súa ausencia é o

seguinte:

                As puntuacións de cada apartado do instrumento de avaliación PE: proba escrita e as normas para a súa execución (cando sexa preciso)

aparecerán escritas nos mesmos, dando unicamente por positivas as respostas completas e correctas. Tamén se especificará o valor de cada

apartado de cada pregunta. No caso de non aparecer o valor de cada apartado entenderase que todos teñen igual valor, por exemplo.: Unha

pregunta, cun valor de 1 punto, se ten catro apartados, cada un deles valerá 0,25 puntos.

                As puntuacións das probas prácticas procederán das TO e LC establecidas para cada unidade didáctica.

As probas escritas terán unha duración establecida para a súa realización dun máximo de duas horas e o número de preguntas será variable en

función dos contidos das unidades didácticas

As probas prácticas teñen unha duración establecida dentro nesta programación. No caso de non ser realizadas na súa totalidade, os aspectos

que non poidan ser avaliados terán unha nota de 0 sobre 10.

2. A NOTA POR AVALIACIÓN

Calcularase facendo a media ponderada das notas de cada unidade didáctica terminada ou parcialmente terminada e avaliada nese período.

3. NOTA FINAL

Será a media ponderada da nota das 3 avaliacións. Será preciso ter polo menos un cinco en cada unidade didáctica para facer media e aprobar.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MINIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles establécense claramente no apartado 4.c da presente programación.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Realizarase activiades de recuperación no período habilitado para tal fin ( período ordinario establecido para a FCT: Ó longo da terceira avaliación

hai actividades previstas para a recuperacón das unidades didácticas non superadas, e entre a terceira avalicion parcial e a final haberá un periodo

non superior a 3 semanas para realiazar as probas de recuperación das partes non superadas.

As probas tanto escritas como prácticas serán semellantes as realizadas ó logo do curso, adaptanto estas ó tempo dispoñible.

Para acadar a recuperación en cada unha das unidades didácticas, o alumnado deberá, despois dun período de repaso de conceptos,

procedementos e aptitudes daquelas partes que non superase, de ser capaz de resolver de xeito satisfactorio, unha vez realizados exercicios
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prácticos e teóricos, os mínimos esixidos no punto anterior.

No caso de que unha alumna ou alumno pase con este módulo pendente deberá realizar as probas (tanto teóricas como prácticas) das partes non

superadas no curso seguinte, onde serán aplicados os mesmos criterios de cualificación.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación

final do módulo correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba

consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos as

correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do segundo

curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades

de ensino presencial cumprirá a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo.

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total, tal

como se establece no NOF (Normas de Organización e Funcionamento) do centro.

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final de módulos correspondente de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011.

A proba consistirá nunha proba escrita e unha proba práctica, sendo necesario  superar a proba escrita para acceder á proba práctica.

A estrutura da proba escrita será a mesma que a que realizarán os alumnos sen perda de avaliación continua.

A estrutura da proba práctica será a mesma que a que realizarán os alumnos sen perda de avaliación continua.

A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado terá dereito

a realizar para eses módulos as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011, e no caso do segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da programación didáctica realizarase tendo en conta o seguimento da programación, e tomando en consideración os datos anotados

no caderno da aula. Do estudo destes datos pódense extrapolar solucións para mellorar a programación didáctica tanto en contidos, como en

temporalización dos mesmos.

Para avaliar a práctica docente, fanse ó final de cada trimestre enquisas de satisfacción docente. Nelas o alumnado valora distintos aspectos

ademáis da práctica docente.

O seguimento, polo tanto levarase semanalmente na aplicación informática.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
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Ao comezo das actividades do ciclo formativo, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para

orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encargue da titoría dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias específicamente académicas, ou persoais con incidencia educativa. Esta información poderase obter:

1-Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

2- Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrardo, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

3- Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

4- Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

5- Da experiencia profesional previa.

6- Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

7-Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8- Probas iniciais específicas

Os acordos que adopte o equipo docente nesta sesión de avaliación recolleranse nunha acta, especialmente aqueles que teñan que ver cos

aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas para alumnos con necesidades educativas especiais.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

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

lumnos con necesidades educativas especiais:

- Repetición de actividades.

- Realización de resumos de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras.

- Utilización das novas tecnoloxías para realizar unha mellor explicación.

- Mestura de alumnos con necesidades educativas especiais con outros con altas capacidades intelectuais.

Alumnos con altas capacidades intelectuais:

- Investigación na rede de preguntas realizadas polo profesor co obxectivo de achar unha única resposta.

- Resolución de problemas de dificultade alta que incentiven as súas capacidades intelectuais.

Alumnos baixas capacidades de mobilidade:

- Para aqueles alumnos, que presenten problemas de mobilidade se lles deseñarán actividades complementarias, para realizaren os contidos

básicos dos procedementos do taller.

- Estudarase, no seo do departamento e coa xefatura de estudos, a posibilidade de reforzos fóra de horario lectivo.

De carácter lingüístico:
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Dada a incorporación de alumnado estranxeiro, e a obriga do cumprimento do Decreto de Galego, facilitaráselle ao alumnado o material docente e

recursos didácticos no seu idioma vehicular.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O artigo Artigo 2º.-do DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo

de Galicia establece a Finalidade da formación profesional facendo mención á educación en valores.

1. A formación profesional comprende un conxunto de accións formativas que capacitan para o desempeño cualificado das profesións, o acceso ao

emprego e a participación activa na vida social, cultural e económica.

2. No ámbito do sistema educativo ten por finalidade preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás

modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida, así como contribuír ao seu desenvolvemento persoal, ao exercicio dunha cidadanía

democrática e á aprendizaxe permanente.

Ademais, na preparación das persoas cobrará singular importancia a transmisión de actitudes e normas para un desempeño profesional

respectuoso co medio, cumpridor coa normativa de seguridade e prevención de riscos laborais, e fortalecedor da calidade e da mellora continua da

súa actividade, e do espírito emprendedor.

Así mesmo, dirixirase a conseguir o desenvolvemento integral da persoa á marxe dos estereotipos e dos papeis en función do sexo, o

rexeitamento de toda forma de discriminación e a garantía dunha orientación académica e profesional non condicionada polas diferenzas sexuais.

Os aspectos transversais que se traballarán na aula-taller son os seguintes:

Educación ambiental, inculcando ó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e graxas, así como na importancia da

redución das emisións contaminantes.

Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado, o compañeirismo e o respecto ó individuo e a convivencia dentro dun grupo.

Educación para a saúde, inculcando ó alumnado as normas de seguridade e hixiene no traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai ningunha actividade complementaria e extraescolar programada para o presente curso neste módulo.

10.Outros apartados

10.1) Información da programación

Entrégaselle ó alumnado o resume da programación coa secuenciación e criterios de avaliación. Se comentan e resolven dúbidas na clase. Dita

programación estará dispoñible na aula virtual do módulo.
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10.2) Recursos didácticos e entrega de tarefas e exames

Debido á situación derivada do COVID-19 non se entregará documentación en papel como pode ser apuntes, boletíns ou exames. Tampouco se

admitirá a entrega de documentación, e tarefas en papel co fin de previr os contaxios. O material da aula estará exposto na aula virtual e a entrega

de traballos, exames de outra documentación farase a través da aula virtual tamén.

O inicio do curso verificarase que todo o alumnado é capaz de acceder á aula virtual como tamén ás video conferencias por se é preciso un

confinamento.

Será preciso dispor de aulas con ordenadores para a realización de probas teóricas ou ben de dispor de rede WIFI nas aulas para poder acceder á

Aula Virtual onde se atoparán os exames e onde será obrigatorio entregar as respostas en formato .pdf.

Por este motivo faise necesario dunha aula de informática dotada de ordenadores ou conexión via WIFI nas aulas de referencia.

10.3) Realización das prácticas

As prácticas realizaranse sempre respectando as normas de seguridade tanto na aula como nos talleres:

Na aula poderánse realizar pequenas montaxes electrónicas con equipamento que será entregado ao alumnado debidamente desinfectado. Este

equipamento será custodiado polo alumnado ata que sexa reclamado polo profesor. Os polímetros serán adquiridos polo propio alumnado e en

ningún caso o material e os equipos serán compartidos. En todo momento deberanse respectar as normas de seguridade.

No taller empregarase obligatoriamente máscaras FFP2 que serán aportadas polo Centro Educativo, así como pantallas e guantes. A ventilación

dos talleres será contínua en función dos edificios das características do edificio. Se a distancia entre o alumnado e o profesorado non pode ser

respectada deberá ser obligatorio o uso, ademais, de pantallas, como pode ser no caso de traballos dentro dos vehículos etc. e tratarase de que a

espoxición sexa a mínima, adaptando se é precios as prácticas.

Preferentemente traballaráse de xeito individual pero de ser necesario organizaránse grupos de traballo de 2 alumnos máximo e estes manterán

tamén a distancia de seguridade.

A desinfección das mans será obligatoria á entrada e á saida das aulas e dos talleres.

Estas normas poderán ser modificadas en función das instruccións da dirección do centro ou das autoridades competentes.

10.4) Posibles escenarios na avaliación

Escenario 1: Presencial

Cada UD esta dividida en CA que abarcan todos os RA do currículo do módulo.

Neste escenario a avaliación realizarase tal e como se indica na presente programación

Na programación nos apartados, 4.c. Axuste de avaliación e 5.2. Criterios de avaliación e niveis dos logros dos mínimos exixibles, indicase para

cada CA o nivel de logro que ten que alcanzar o alumno.

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

A nota numérica da primeira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da segunda avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota numérica da terceira avaliación será a media ponderada dos CA impartidos nese período.

A nota final do módulo obterase da suma da cualificación de todos os CA impartidos o longo do curso.

A avaliación dos CA mediante táboa de observacións realizarase partindo do traballo de taller e das fichas de traballo que cada alumno ten que

cubrir e entregar, cabe a posibilidade de que algún alumno copie as fichas de traballo dos compañeiros sen chegar a realizar as probas indicadas

nas fichas. Se o profesor percibe dubidas, sobre as fichas de traballo e os coñecementos adquiridos polo alumno, poderá derivar o alumno a unha

proba práctica final na que abarcara todos os CA nos que o profesor perciba dubidas sobre o nivel de logro alcanzado polo alumno.

Escenario 2: Semipresencialidade individual

Neste escenario abarcara ao alumnado que por mor da COVID-19 teña que manter corentena por prescrición medica.

O alumnado nesta situación realizara tarefas propostas polo profesor do módulo, contara co foro da aula virtual e as mensaxes dentro da aula

virtual. Tamén, en caso necesario poderanse realizar video conferencias a través de WEBEX como apoio para resolver dubidas.

Será requisito imprescindible para a superación do módulo a entrega de todas as tarefas.

A avaliación dos CA teóricos realizarase a través de proba escrita, esta proba farase cando o alumnado remate a corentena, e será presencial. No

suposto caso que o período de corentena se alongue dificultando a realización da proba escrita presencial realizarase unha proba telemática de

preguntas con un tempo limitado. No suposto que o alumnado non posúa conectividade para poder facer a proba escrita telemáticametente, a

proba será substituída por un traballo teórico que o alumnado debera facer chegar ao centro.

A avaliación dos CA prácticos realizarase por táboa de observación, cando o alumnado remate a corentena, debera realizar as prácticas

pendentes.

Durante o período de corentena o alumno/a adiantara materia no relevante os CA teóricos, o rematar o período de corentena facilitaraselle ao

alumno/a a posibilidade de realizar os CA prácticos pendentes. No caso de que o período de corentena se alongue dificultando a realización das

practicas, estas serán substituídas por traballos escritos que abarquen os CA prácticos.

A avaliación será igual que no escenario 1.

Alumnado con conectividade

Tera as tarefas colgadas na aula virtual e debera entregalas en tempo e forma na mesma aula virtual.

Alumando sen conectividade

Recollera as tarefas cando asista a clase presencial e entregaras da mesma forma.

Escenario 3: A distancia

Alumnado con conectividade.

Neste escenario as practicas de taller que abordan os CA prácticos serán, substituídas por traballos escritos que o alumnado debera entregar en

tempo e forma na aula virtual.

As probas escritas realizaranse  na aula virtual con un tempo limitado.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.

Alumnado sen conectividade.

As CA teóricos e prácticos serán avaliados por traballos que o alumno debera recoller e entregar no centro.

Durante este período o alumnado debera entregar todas as tarefas que solicite o profesor, será requisito imprescindible para poder superar o

módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0453 Sistemas auxiliares do motor 142020/2021 293245

MP0453_12 Sistemas auxiliares dos motores otto 142020/2021 147123

MP0453_22 Sistemas auxiliares dos motores diésel 142020/2021 146122

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

Profesorado asignado ao módulo DOMINGO CALDEVILLA LAGO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

-Comprender e/ou aplicar a terminoloxía, instrumentos, ferramentas, útiles, equipos e métodos necesarios para realizar a diagnose e mantemento

electromecánico de vehículos.

-Interpretar correctamente a información e, en xeral, toda a linguaxe simbólica asociada ás operacións e control dos traballos executados na área

de mantemento de vehículos.

-Interpretar os procesos de execución para efectuar os traballos de diagnose, mantemento, transformación e instalacións novas de vehículos na

área electromecánica deles.

-Efectuar con destreza os traballos de diagnose e mantemento dos equipos mecánicos e electro/electrónicos do vehículo.

-Efectuar transformacións e instalacións novas de equipos mecánicos e electro/electrónicos de vehículos, cumprindo a normativa legal que as

regula.

-Analizar os procesos de execución de mantemento, transformación e instalación de novos equipos nos vehículos,coa calidade e seguridade

previstas polo fabricante, comprendendo a interrelación e secuencia lóxica das fases dos traballos e observando a correspondencia entre as

devanditas fases e os materiais, os equipos e medios auxiliares que interveñen en cada un deles.

-Sensibilizarse respecto ós efectos que as condicións de traballo poden producir sobre a saúde persoal e medioambiental, co fin de mellorar as

condicións de realización do traballo, utilizando as medidas correctivas e as proteccións axeitadas.

-Comprender o marco legal, económico e organizativo que regula e condiciona a actividade industrial, identificando os dereitos e as obrigas que se

derivan das relacións laborais, adquirindo a capacidade de seguir os procedementos establecidos e de actuar con eficacia nas anomalías que

poden presentarse neles.

-Utilizar e buscar canles de información e formación relacionada co exercicio da profesión, que posibilitan o coñecemento e a inserción no sector

do mantemento de vehículos e a evolución e adaptación das súas capacidades profesionais ós cambios tecnolóxicos e organizativos do sector.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0453_12

Resultados de aprendizaxe

MP0453_22

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Estudo dos sistemas de
acendido

Acendidos mecánicos, Electromecánicos e electrónicos. 18 5 X X X X X

2 Comprobación dos sistemas de
acendido

Comprobación destes acendidos 24 5 X X X X X

3 Sistemas de alimentación en
Motores Otto I

Combustibles, carburadores Inxeccións mecánicas,
electromecánicas e electrónicas analóxicas

24 10 X X X X X

4 Sistemas de alimentación en
Motores Otto II

Inxeccións electrónicas dixitais, monopunto, multipunto 23 10 X X X X X

5 Sistemas de alimentación en
Motores Otto III

Inxección electrónica directa 24 10 X X X X X

6 Comprobación dos sistemas de
inxección de gasolina

Comprobacións dos sistemas de alimentación 34 10 X X X X X

7 Inxección Diésel I Combustible, tipos de inxección 20 10 X

8 Inxección Diésel II Inxeccións mecánicas 30 5 X X X X X

9 Inxección Diésel III Inxeccións electrónicas con bomba rotativa, Inxector-bomba 45 5 X X X X X

10 Inxección Diésel IV Sistemas common rail 31 15 X X X X X

11 O turbocompresor e outros
sobrealimentadores

Turbocompresor e compresores volumétricos 20 15 X X

Total: 293

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estudo dos sistemas de acendido 18

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estudo dos sistemas de acendido 18,011.1 Coñecer os diferentes tipos de encendidos e os seus compoñentes.

18TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os seus
parámetros característicos.

PE.1•

S 5 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 5 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.2•

S 5 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. PE.2•

S 4 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.3•

S 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.4•

S 4 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.

OU.5•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.6•

S 4 CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

OU.7•

S 4 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.8•

S 4 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.9•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.10•

S 4 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.11•

S 4 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.12•

S 4 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.13•

S 4 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.14•

S 4 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.15•

S 4  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.16•

S 4 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.17•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.18•

S 4 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.19•

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

OU.20•

S 4 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.21•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.22•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de acendemento: por platinos, electrónico indutivo e hall, e electrónico integral nas súas distintas versións.

 Elementos dos sistemas de alimentación de combustible dos motores otto: fundamentos de carburación en motores de dous tempos; inxección indirecta e directa.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Estudo dos sistemas de
acendido - Interpretar os
diferentes tipos de
acendidos

Explicara os diferentes
sistemas de
encendidos mecánicos
e electrónicos
existentes no mercado
así como os seus
compoñentes.

• Identificara os
diferentes sistemas e
compoñentes dos
sitemas de encendido.

• O alumno sera capaz
de distinguir os
diferentes sistemas de
encendido

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

PE.1•

PE.2•

18,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Comprobación dos sistemas de acendido 24

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprobación dos sistemas de acendido 24,011.1 Reparar e comprobar os diferentes tipos de encendidos.

24TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os seus
parámetros característicos.

PE.1•

S 4 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 4 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.2•

S 4 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. PE.2•

S 4 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.3•

S 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.4•

S 4 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.

OU.5•

S 4 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.6•

S 4 CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

OU.7•

S 4 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.8•

S 4 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.9•

S 4 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.10•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.11•

S 4 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.12•

S 4 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.13•

S 4 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.14•

S 5 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.15•

S 4  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.16•

S 4 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.17•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.18•

S 5 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.19•

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

OU.20•

S 5 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.21•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.22•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de acendemento: por platinos, electrónico indutivo e hall, e electrónico integral nas súas distintas versións.

 Elementos dos sistemas de alimentación de combustible dos motores otto: fundamentos de carburación en motores de dous tempos; inxección indirecta e directa.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Comprobación dos
sistemas de acendido  -
Analizar o funcionamentos
dos acendidos

Ensinara as diferentes
tecnicas de
comprobación e
verificación de
encendidos.

• Aprendera os diferentes
tipos de comprobacións
que se poden realizar
nun encendido.

• O alumno sera capaz
de verificar os
diferentes sistemas de
encendido.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

PE.1•

PE.2•

24,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas de alimentación en Motores Otto I 24

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de alimentación en Motores Otto I 24,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion de motores Otto

24TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de
gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP).

PE.1•

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

PE.2•

S 3 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.3•

S 3 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.

PE.4•

S 3 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 3 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 3 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.6•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.7•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.8•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.9•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.10•

S 3 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.

OU.11•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.12•

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

OU.13•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.14•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.15•

S 3 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.16•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.17•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.18•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.19•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.20•

S 4 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.21•

S 4  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.22•

S 4 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.23•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.24•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.25•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.26•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.27•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.28•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Combustibles utilizados e as súas características.

 Sistemas de admisión e de escape: tipos de colectores de admisión variable e de escape.

 Parámetros característicos dos sistemas de alimentación.

 Identificación de síntomas e disfuncións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Sistemas de alimentación
en Motores Otto I  -
Coñecer a alimentacion dos
motores Otto

O profesor explicara os
diferentes combustibles
existentes no mercado
e relacionaraos cos
diferentes sistemas de
inseccións mecánicas e
carburacións.

• Coñecera os diferentes
conbustibles e
relacionaraos cos
diferentes sistemas de
alimentación gasolina
do mercado.

• O alumno sera capaz
de identificar e
relacionar os diferentes
sistemas de
alimentacion e
relacionalos cos
diferentes combustibles
existentes no mercado.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

24,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Sistemas de alimentación en Motores Otto II 23

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

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

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de alimentación en Motores Otto II 23,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion de motores Otto II

23TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos
motores de gasolina e de GLP.

PE.1•

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.2•

S 2 CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen
nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP.

PE.3•

S 2 CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de
gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade deste.

PE.4•

S 3 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.

PE.5•

S 2 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 3 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 2 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.6•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.7•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.8•

S 2 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.9•

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.10•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.11•

S 3 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.

OU.12•

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

OU.13•

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

OU.14•

S 2 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.15•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. OU.17•

S 2 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.18•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.19•

S 2 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos
motores otto.

OU.20•

S 3 CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do
motor otto.

OU.21•

S 2 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores otto.

OU.22•

S 2 CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. OU.23•

S 2 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto.

OU.24•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.25•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.26•

S 2 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.27•

S 3 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.28•

S 3  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.29•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.30•

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

OU.31•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.32•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.33•

S 2 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.34•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.35•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Parámetros característicos dos sistemas de alimentación.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Procesos de adaptación e reprogramación dos compoñentes electrónicos.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Influencia no rendemento do motor. Presión de soprado.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

23,0Sistemas de alimentación
en Motores Otto II -
Coñecer a alimentacion dos
motores Otto II

Explicara os diferentes
sistemas de inxeccións
electronicas, de
gasolina e G.L.P.

• Identificara os
diferentes elementos
das devanditas
inxeccións, realizara
comprobacións dos
diferentes elementos
para a sua diagnose.

• O alumno sera capaz
de diagnosticar de
forma autonoma as
diferentes tipos de
inxeccións.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

OU.35•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

23,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas de alimentación en Motores Otto III 24

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

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

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. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de alimentacion en motores Otto III 24,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion de motores Otto III

24TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos
motores de gasolina e de GLP.

PE.1•

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.2•

S 2 CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen
nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP.

PE.3•

S 2 CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de
gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade deste.

PE.4•

S 2 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.

PE.5•

S 2 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 2 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 2 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 2 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.6•

S 3 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.8•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.9•

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.10•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.11•

S 3 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.

OU.12•

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

OU.13•

S 2 CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a
establecida na documentación técnica.

OU.14•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.15•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. OU.17•

S 2 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.18•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.19•

S 3 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos
motores otto.

OU.20•

S 3 CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do
motor otto.

OU.21•

S 3 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores otto.

OU.22•

S 2 CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. OU.23•

S 3 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto.

OU.24•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.25•

S 2 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.26•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.27•

S 2 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.28•

S 3  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.29•

S 2 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.30•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.31•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.32•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.33•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.34•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.35•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Parámetros característicos dos sistemas de alimentación.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Procesos de adaptación e reprogramación dos compoñentes electrónicos.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Influencia no rendemento do motor. Presión de soprado.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.
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Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Sistemas de alimentacion
en motores Otto III -
Coñecer a alimentacion dos
motores Otto III

Explicar os diferentes
tipos de inxección
directa de gasolina.

• Conocer, comprobar e
reparar as diferentes
tipos de inxección
directa de gasolina.

• O alumno sera capaz
de diagnosticar de
forma autonoma as
diferentes tipos de
inxeccións directas de
gasolina.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

OU.35•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

24,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Comprobación dos sistemas de inxección de gasolina 34

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

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

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprobación do sistemas de inxeccion de gasolina 34,011.1 Coñecer e reparar os sistemas de inxeccion de gasolina

34TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina:
presións, caudais, temperaturas, etc.

PE.1•

S 3 CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen
nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP.

PE.2•

S 3 CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de
gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade deste.

PE.3•

S 3 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.

PE.4•

S 3 CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. OU.1•

S 3 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. OU.2•

S 3 CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. OU.3•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica OU.4•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.5•

S 3 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.6•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.7•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.8•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.9•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.10•

S 3 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.

OU.11•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.12•

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

OU.13•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.14•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.15•

S 3 CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. OU.16•

S 3 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.17•

S 3 CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.18•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos
contaminantes xerados.

OU.19•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.

OU.20•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores otto.

OU.21•

S 3 CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de
traballo.

OU.22•

S 3  CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.23•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.24•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.25•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.26•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.27•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.28•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.29•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.
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Contidos

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Interpretación de documentación técnica.

 Uso e posta a punto de equipamentos e medios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Parámetros que cómpre axustar nos sistemas.

 Procesos de adaptación e reprogramación dos compoñentes electrónicos.

 Métodos e técnicas de comprobación dos compoñentes dos sistemas.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,0Comprobación do sistemas
de inxeccion de gasolina -
Analixe dos sistemas de
inxección

O profesor explicara as
posibles
comprobacións a
realizar nos diferentes
elementos das
inxeccións de gasolina.

• Realizar
comprobacións
pertinentes de forma
practica seguindo as
indicacións do
fabricante.

• Diagnosticar e reparar
posibles fallos nos
diferentes elementos
das inxeccións de
gasolina.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

34,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Inxección Diésel I 20

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel I 20,011.1 Analizar y reparar os sistemas.

20TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores diésel. PE.1•

S 30 CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos
motores diésel.

PE.2•

S 40 CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. PE.3•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Combustibles utilizados nos motores diésel.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Inxección Diésel I - Coñecer
os sistemas de inxección
multiple

Explicara os diferentes
tipos de combustibles
que se atopan no
mercado e clasificara
os diferentes sistemas
de inxección.

• Distinguir os diferentes
combustibles e
inxeccións existentes
no mercado.

• Aprender a relación
existente entre
combustibles e
inxeccións no mercado
actual.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

20,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Inxección Diésel II 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. NO

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel II 30,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion diésel II

30TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel
(presións, caudais, temperaturas, etc.).

PE.1•

S 4 CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores
diésel.

PE.2•

S 3 CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos
motores diésel.

PE.3•

S 4 CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor
diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.).

PE.4•

S 3 CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de
combustible.

OU.1•

S 4 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. OU.2•

S 3 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. OU.3•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.4•

S 4 CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para o
que se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.5•

S 3 CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.6•

S 3 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.7•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 3 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.

OU.10•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.11•

S 4 CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida. OU.12•

S 4 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.13•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.14•

S 3 CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de
admisión.

OU.15•

S 4 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.16•

S 3 CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.17•

S 3  CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.18•

S 3 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.19•

S 3  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.20•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.21•

S 4 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.22•

S 4 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.23•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.24•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.25•

S 4 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.26•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos sistemas de alimentación dos motores diésel: inxección indirecta e directa.

 Constitución e funcionamento dos sistemas de alimentación dos motores diésel: bombas rotativas, inxector bomba, inxección common rail, etc.

 Parámetros de funcionamento estáticos e dinámicos.

 Sistemas de arranque en frío dos motores diésel.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Procesos de desmontaxe e montaxe das bombas de inxección.

- 37 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Posta a punto das bombas de inxección sobre o motor.

 Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación dos motores diésel.

 Mantemento do sistema de arranque en frío.

 Substitución e axuste de inxectores.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Precaucións no manexo dos sistemas de alimentación e combustibles.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Inxección Diésel II -
Coñecer as inxeccion diesel
II

Explicación dos
diferentes tipos de
inxección mecánica,
dos seus componentes
e función de cada un
dos compoñetes.

• Identificara os
diferentes compoñentes
das inxeccións
mecánica, aprendera o
funcionamento e a
verificación dos
mesmos.

• O alumno sera capaz
de verificar e reparar os
diferentes sistemas de
inxeccion mecanica.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

30,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Inxección Diésel III 45

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel III 45,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion diésel III

45TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel
(presións, caudais, temperaturas, etc.).

PE.1•

S 2 CA1.5 Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as
unidades de control do sistema de inxección diésel.

PE.2•

S 3 CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores
diésel.

PE.3•

S 2 CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos
motores diésel.

PE.4•

S 2 CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor
diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.).

PE.5•

S 3 CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de
combustible.

OU.1•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. OU.2•

S 2 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. OU.3•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.4•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para o
que se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.5•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.6•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

OU.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.8•

S 2 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.9•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.10•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.11•

S 2 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.

OU.12•

S 3 CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do
proceso de desmontaxe e montaxe.

OU.13•

S 2 CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida. OU.14•

S 2 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.15•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.16•

S 3 CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de
admisión.

OU.17•

S 3 CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga
de datos nos sistemas de inxección diésel.

OU.18•

S 3 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.19•

S 3 CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.20•

S 3  CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.21•

S 3 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores diésel.

OU.22•

S 3 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel.

OU.23•

S 2 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos
contaminantes xerados.

OU.24•

S 2 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes
(vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión).

OU.25•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores diésel.

OU.26•

S 3 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.27•

S 3  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.28•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.29•

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

OU.30•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.31•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.32•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.33•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.34•
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100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos sistemas de alimentación dos motores diésel: inxección indirecta e directa.

 Constitución e funcionamento dos sistemas de alimentación dos motores diésel: bombas rotativas, inxector bomba, inxección common rail, etc.

 Parámetros de funcionamento estáticos e dinámicos.

 Sensores, actuadores e unidades de xestión.

 Sistemas de arranque en frío dos motores diésel.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Procesos de desmontaxe e montaxe das bombas de inxección.

 Posta a punto das bombas de inxección sobre o motor.

 Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación dos motores diésel.

 Mantemento do sistema de arranque en frío.

 Substitución e axuste de inxectores.

 Axustes e reparación dos sensores e actuadores dos sistemas de inxección diésel.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Procesos de programación dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no manexo dos sistemas de alimentación e combustibles.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, filtros de partículas, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.
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Contidos

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

45,0Inxección Diésel III -
Coñecer as inxeccion diesel
III

Explicación dos
diferentes tipos e os
compoñentes  de
inxección electrónicas,
tanto de bomba rotativa
como con inxectores
bomba.

• Identeificara e
comprobara os
diferentes tipos de
inxección, os seus
compoñentes.

• O alumno se capaz de
verificar e reparar un
sistema de inxeccion
electronica.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

45,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Inxección Diésel IV 31

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. NO

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

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

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inxección Diésel IV 31,011.1 Reparar e comprobar a alimentacion diésel IV

31TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel
(presións, caudais, temperaturas, etc.).

PE.1•

S 2 CA1.5 Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as
unidades de control do sistema de inxección diésel.

PE.2•

S 2 CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores
diésel.

PE.3•

S 2 CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos
motores diésel.

PE.4•

S 3 CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor
diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.).

PE.5•

S 2 CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de
combustible.

OU.1•

S 2 CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. OU.2•

S 2 CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE.6•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en
servizo.

OU.3•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para o
que se realizou a toma de parámetros necesarios.

OU.4•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.5•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na
documentación.

PE.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. OU.6•

S 2 CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. OU.7•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

OU.8•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.9•

S 2 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.

OU.10•

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

OU.11•

S 3 CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida. OU.12•

S 3 CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. OU.13•

S 3 CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. OU.14•

S 3 CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de
admisión.

OU.15•

S 2 CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga
de datos nos sistemas de inxección diésel.

OU.16•

S 2 CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. OU.17•

S 2 CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.18•

S 3  CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.19•

S 3 CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos
motores diésel.

OU.20•

S 3 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel.

OU.21•

S 3 CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos
contaminantes xerados.

OU.22•

S 3 CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes
(vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión).

OU.23•

S 3 CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape
nos motores diésel.

OU.24•

S 3 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. OU.25•

S 3  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

OU.26•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

OU.27•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

OU.28•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

OU.29•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.30•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.31•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.32•
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100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos sistemas de alimentación dos motores diésel: inxección indirecta e directa.

 Constitución e funcionamento dos sistemas de alimentación dos motores diésel: bombas rotativas, inxector bomba, inxección common rail, etc.

 Parámetros de funcionamento estáticos e dinámicos.

 Sensores, actuadores e unidades de xestión.

 Sistemas de arranque en frío dos motores diésel.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Diagramas guiados de diagnose.

 Interpretación e manexo de documentación técnica.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Toma e interpretación de datos.

 Sistemas de autodiagnose.

 Procesos de desmontaxe e montaxe das bombas de inxección.

 Posta a punto das bombas de inxección sobre o motor.

 Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación dos motores diésel.

 Mantemento do sistema de arranque en frío.

 Substitución e axuste de inxectores.

 Axustes e reparación dos sensores e actuadores dos sistemas de inxección diésel.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e reparación.

 Procesos de programación dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no manexo dos sistemas de alimentación e combustibles.

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Constitución e funcionamento dos sistemas anticontaminación.

 Residuos da combustión.

 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, filtros de partículas, etc.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.
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Contidos

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

31,0Inxección Diésel IV -
Coñecer as inxeccion diesel
IV

Explicaranse os
compoñentes, funcions
e tipos de alimentacion
por common rail.

• Identificara os
compoñentes es os
tipos de inxeccions por
common rail asi como a
verificacions dos
mesmos.

• O alumno sera capaz
de verificar e reparar os
sistemas common rail.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

31,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 O turbocompresor e outros sobrealimentadores 20

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do
motor. NO

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. SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O turbocompresor e outros sobrealimentadores 20,011.1 Comprobar e reparar os turbocompresores e sobrealimentadores

20TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos
motores diésel.

PE.1•

S 9 CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do
motor diésel.

PE.2•

S 9 CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. PE.3•

S 9 CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel.

PE.4•

S 9 CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. PE.5•

S 8  CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de
traballo.

PE.6•

S 8 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

PE.7•

S 8 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

PE.8•

S 8 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

PE.9•

S 8 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.1•

S 8 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.2•

S 8 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.3•

100TOTAL

4.11.e) Contidos
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Contidos

 Tipos de compresores e turbocompresores: constitución e funcionamento.

 0Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Influencia no rendemento do motor. Presión de soprado.

 Procesos de desmontaxe e montaxe.

 Diagnose e reparación.

 Tipos de mesturas e a súa influencia sobre as prestacións.

 Métodos e técnicas de mantemento.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0O turbocompresor e outros
sobrealimentadores  -
Coñecer os
turbocompresores e
alimentadores

Explicación do
turbocompresor e dos
diferentes sistemas de
sobrealimentación.

• Coñecera o
funcionamento e
verificación dos
sistemas de sobre
alimentación.

• Sera capaz de verificar
e reparar un sistema de
sobrealimentación.

• Libros, videos, apuntes,
diapositivas,
ferramenta,
proyectores, etc....

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

20,0TOTAL
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Criterios de cualificación:

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas. Para tal

efecto, no regulamento de réxime interior do centro establece o número de horas máximas que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo

profesional, para ter dereito a ser avaliado, que non poderá ser superior ó 10% da duración do módulo.

Ó Alumno en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e que

serán un claro referente para a súa avaliación.

Os aspectos de avaliación serán:.

 Exames escritos dos contidos teóricos e prácticos.

 Observación e valoración por parte do profesor mediante táboa e  memoria presentada, da realización dos traballos e, concretamente sobre:

participación, actitude, iniciativa persoal, responsabilidade, cumprimento e calidade nos traballos, puntualidade na entrega de traballos ou tarefas,

normas de seguridade e hixiene, coidado do material, asistencia e puntualidade a clase.

              Aspectos avaliables en porcentaxes:

Probas Prácticas 40 %

Proba Escrita 40 %

Actitude             20 %

Sera obrigatorio ter un minimo de 5 sobre 10 en cada un dos apartados anteriores para poder facer media.

A puntuación será de 0 a 10 puntos en cada un dos instrumentos de avaliación sendo a nota final a media acadada.

Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo profesor

no transcurso das clases. Estas probas de tipo teórico permitirannos ver o grao de asimilación dos conceptos requiridos na unidade didáctica

correspondente, e poderán ser de diversos tipos: pregunta-resposta, tipo test, desenvolvemento dun tema, etc.

Asímesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados traballos escritos sobrealgún tema en

concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, apresentación e o esquema e desenvolvemento dos mesmos.

Para a cualificación da parte práctica, esta será o resultado da valoración das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas

ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos

distintos pasos para efectuala, o emprego de material de apoio (manuais, información técnica, etc.), si é necesario; o traballo en grupo, así coma o

mantemento do posto de traballo e medios empregados, o uso correcto das ferramentase utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de

seguridade correspondentes a cada práctica.

No caso dos exercicios prácticos, puntuarase cada practica ó remate da mesma, tendo en conta o grao de implicación do alumno e os resultados

obtidos. Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación.

O 20% restante corresponderá ás fichas de traballo, ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán

entregadas ó profesor antes da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

Como non hai suficientes maquetas para repartilas en grupos de traballo, as prácticas sobre estas tecnoloxías serán dirixidas polo profesor,

intentando que todos participen e que non manteñan unha actitude pasiva.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantearánselle actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para os alumnos que perdan os dereitos á avaliación continua, e tal como se contempla nas normas, realizarase unha proba extraordinaria de

avaliación, que permitira ó alumno evidenciar a adquisición das capacidades terminais establecidas.

Datas da avaliación:

O alumno que perda o dereito a avaliación continua tera que superar un exame teorico-practico cun minimo de 5 sobre 10 para poder acadar o

modulo. Dita proba se realizara no terceiro trimestre.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Adoptaranse os metodos de seguemento da programacion e do alumnado acordados polo equipo docente do departamento.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se fose necesario adoptar algunha medida de atención a diversidade, se terá en conta a opinión do equipo lectivo e da orientadora, a tal efecto

tomaremos as medidas oportunas.

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

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, plantexaranse actividades extras para compensar as

carencias que sexan detectadas, e poder acadar as capacidades terminais elementais, estas actividades serán de carácter práctico e/ou teórico,

facilitándolle nas sesións de ensinanza-aprendizaxe concepto de apoio e soporte.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como aceites, combustibles

sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que incorporan os automóbiles funcionen de forma

correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade e hixiene no traballo, así

como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As programadas polo equipo lectivo do departamento.

10.Outros apartados

10.1) Confinamento

No caso de confinamento as clases serán impartidas telematicamente usando a plataforma moodle.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade 92020/2021 188157

MP0458_13 Confortabilidade no habitáculo 92020/2021 9680

MP0458_23 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 92020/2021 3832

MP0458_33 Seguridade pasiva 92020/2021 5445

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR VEIGA QUINTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Decreto 94/2011, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

electromecánica de vehículos automóbiles.

O título de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles identifícase polos seguintes elementos:

 Denominación: electromecánica de vehículos automóbiles.

 Nivel: formación profesional de grao medio.

 Duración: 2.000 horas.

 Familia profesional: transporte e mantemento de vehículos.

 Referente europeo: CINE¿3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación)

O noso Centro acolle alumnado procedente de numerosas localidades do Baixo Miño (O Rosal, Tui, Tomiño..) e tamén de Concellos cercanos

como Baiona. Dentro das actividades productivas máis relevantes destacan as pesqueiras, as relacionadas co cultivo agrario (especialmente no

referente á producción hortícola e viveirística) e á producción vitivinícola. Considerar tamén a hostalaría e o turismo, como motores da economía da

zona, así coma numerosas empresas relacionadas coa construcción e a automoción (talleres de automóbiles multimarca, concesionarios, de

vehículos agrícolas e auxiliares do automoción)

              Este titulo foi deseñado baseándose na realidade do sector e nas súas necesidades de formación. A finalidade deste é conseguir nos

alumnos as

capacidades que responden ao perfil profesional definido, e por conseguinte, permítanlles integrarse no mundo laboral da súa profesión.

O obxectivo do titulo de técnico é capacitar os alumnos para que sexan capaces da execución das operacións de mantemento na área de

electromecánica e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos e garantindo o cumprimento das especificacións

establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo..

Non obstante, cando se insira laboralmente nun posto de traballo concreto dos relacionados anteriormente necesitase un período de adestramento

e adaptación.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
45813

Resultados de aprendizaxe

45823

Resultados de aprendizaxe

45833

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Sistemas de regulación da
temperatura no habitáculo

Funcionamento dos diferentes sistemas de regulación de
temperatura no automovil

96 40 X X X X

2 Sistemas de son e confort no
automovil

Manexo e comprobación dos diferentes sistemas audio
visuais do automovil

38 30 X X X X

3 Sistemas de protección do
vehiculo e ocupantes

Funcionamento e comprobación dos diferentes sistemas de
protección do vehículo e dos ocupantes

34 20 X X X X

4 Substitución de cristais e
elementos auxiliares da
carrozaría

Substitución de elemento da carrozaría relacionados coa
seguridade pasiva

20 10 X X

Total: 188

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Sistemas de regulación da temperatura no habitáculo 96

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

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. SI

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcionamento e constitución dos diferentes sistemas de
regulación da temperatura no habitáculo

40,011.1 Coñecer o funcionamento e os elementos que constitúen os sistemas de
ventilación e calefacción

1.2 Coñecer o funcionamento e os elementos que constitúen os sistemas de
aire acondicionado

1.3 Coñecer o funcionamento e os elementos propios dos sistemas de
control automático da temperatura no habitáculo

1.4 Coñecer os riscos inherentes aos procedementos de manexo de fluídos
refrixerantes

Mantemento e comprobacións nos diferentes  sistemas de
regulación de temperatura do habitáculo

56,022.1 Aprender a desmontar e montar elementos dos sistemas de ventilación,
calefacción, aire acondicionado e climatizaión do vehículo

2.2 Diagnosticar avarías nos sistemas de control de temperaturas

2.3 Realizar o mantemento dos sistemas de control da temperatura no
habitáculo

2.4 Aplicar as normas de carácter medioambiental, de seguridade e hixiene,
e os riscos propios das tarefas de intervención nos sistemas de control de
temperatura no habitáculo

96TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade. PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 4 CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo as súas
características.

PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

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

PE.3 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.4 Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e
climatización.

PE.4 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA1.5 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. PE.5 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.6 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros
de funcionamento das centrais electrónicas.

TO.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. PE.6 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

N 2 CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. LC.1 - Fichas de traballo•

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

PE.7 - Fichas de traballo•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo
do aparello.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.2 - Ficha de traballo•

S 3 CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin perdas de fluído. LC.3 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.4 - Fichas de traballo•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

TO.5 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de
calefacción, aire acondicionado e climatización.

PE.8 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA3.2 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que realizar. LC.5 - Fichas de traballo•

S 3 CA3.3 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefacción, aire
acondicionado e climatización.

LC.6 - Fichas de traballo•

N 2 CA3.4 Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas. TO.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.5 Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para recargar o
circuíto.

TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.6 Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando a estación de
carga.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.7 Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse calquera outro
sistema para detectar fugas.

TO.10 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA3.8 Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de saída do aire. TO.11 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 1 CA3.9 Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na temperatura
do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas de calefacción adicional, volantes
e asentos calefactables, etc.

TO.12 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3  CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.13 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

PE.9 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

PE.10 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

PE.11 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.15 - Tarefas realizadas na aula-taller•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.16 - Tarefas realizadas na aula-taller•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas de confortabilidade.

 Gases utilizados en aire acondicionado e climatización.

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica e parámetros.

 Equipamentos, ferramentas e utensilios.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de compoñentes dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización nas súas variantes: calefacción adicional, radiadores eléctricos,
sistemas bizona, etc.
 Mantemento de compoñentes.

 Verificación de presións e temperaturas.

 Estación de carga e recuperación do fluído refrixerante.

 Normas de uso en equipamentos.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Funcionamento e
constitución dos diferentes
sistemas de regulación da
temperatura no habitáculo -
Coñecerase en
profundidade os elementos
dos sistemas de control de
temperatura no habitáculo
(ventilación, calefacción,
aire acondicionado e
climatización automática)

Explicación  dos
contidos realacionados
co funcionamento e e
constitución  sistemas
de regulación de
temperatura do
habitáculo

•

Guiado do alumnado na
realización dos
exercicios, procesos e
procedementos
encomendados, así
como resolución de
dúbidas

•

Identificar e localizar
elementos dos
sistemas de regulación
da temperatura no
habitáculo

•

Describir o
funcionamento dos
elementos que
compoñen os distintos
sistemas de regulación
da temperatura no
habitáculo e realizar
esquemas de
instalación dos mesmos

•

O alumnado coñecerá
as características de
funcionamento dos
diferentes sistemas de
regulación da
temperatura do
habitáculo, logrará
identificalos e
localizalos no vehículo

• Libros, apuntes,
diapositivas, videos,
maquetas e/ou
vehiculos equipados
con distintos sistemas
de regulación da
temperatura no
habitáculo

• PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.5 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

56,0Mantemento e
comprobacións nos
diferentes  sistemas de
regulación de temperatura
do habitáculo - Realizarase
o mantemento dos sistemas
de confort climático no
habitáculo o diagnóstico de
avarías e os
procedementos de
desmontaxe e montaxe de
elementos

Explicación dos
contidos relacionados
co mantemento,
diagnose de averías e
comprobación dos
sistemas empregados
para a regulación da
temperatura do
habitáculo (ventilación
e calefacción, aire
acondicionado e
climatización
automática)

•

Guiado no
desenvolvemento e
realización dos
procedementos de
montaxe/desmontaxe
de elementos, procesos
e procedementos de
mantemento e
diagnose e resolución
de dúbidas na
realización dos
mesmos

•

Desenvolver os
procesos e
procedementos
indicados para a
montaxe/desmontaxe
de elementos dos
distintos sistemas de
regulación de
temperatura no
habitáculo

•

Realizar os procesos e
procedementos
necesarios para a a
diagnose e
mantemento dos
distintos sistemas de
regulación de
temperatura no
habitáculo empregando
o equipamento xeral e
específico

•

Observar e coñecer os
riscos asociados as
actividades de
montaxe/desmontaxe
de elementos dos
sistemas de regulación
de temperatura no
habitáculo  así como
utilizar  medidas de
seguridade,
medioambientais  e de
prevención pertinantes.

•

Observar e coñecer os
riscos asociados as
actividades de
mantemento e
diagnose, así como
utilizar  medidas de
seguridade,
medioambientais  e de
prevención pertinentes.

•

O alumnado realizará a
diagnose de avarías e o
mantemento nos
sistemas de confort
térmico no habitáculo

•

O alumnado coñecerá
os riscos asociados
coas operacións de
mantemento, diagnose
e montaxe/desmontaxe
de elementos dos
sistemas de confort
térmico no habitáculo

•

O alumando empregará
as medidas de
seguridade,
medioambientais e de
prevencións pertinentes
nas operacións de
mantemento, diagnose
e montaxe/ de
elementos dos sitemas
de confort térmico no
habitáculo

•

O alumnado operará
destramente na
montaxe/desmontaxe
de elementos dos
sistemas de confort
térmico no habitáculo

•

Manuais de repación,
documentación técnica,
material audiovisual,
libros, internet

•

 Ferramenta de uso
xeral e utillaxe
específico para a
desmontaxe/montaxe
de elementos e para a
diagnose dos sistemas
(polímetro, máquna de
diagnose)

•

Refrixerante, aceites,
colorantes de detección
de fugas, estación de
carga, ponte de
manómetros, sondas
de temperatura,
detector de fugas, etc

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Ficha de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de traballo•

LC.6 - Fichas de traballo•

PE.6 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.7 - Fichas de traballo•

PE.8 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.9 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.10 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.11 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

96,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas de son e confort no automovil 38

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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. SI

RA3 - Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe as técnicas de instalación e montaxe. SI

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización dos sistemas e equipos audiovisuais, de
comunicación e confort

20,011.1 Coñecer os elementos e os seu parámetros de funcionamento dos
diferentes equipos audiovisuais e multimedia

Instalación e mantemento de sistemas audiovisuais, de
comunicación e de confort

18,022.1 Coñecer as técnicas e realizar  instalacións de sistemas audiovisuais, de
comunicación e confort

2.2 Diagnosticar disfuncionalidades nas instalacións de sistemas
audiovisuais, de comunicación e confort

2.3 Coñecer os riscos inherentes aos procedementos de instalación e
diagnose de sistemas audiovisuais, de comunicación e confort

2.4 Utilizar e coñecer as medidas de prevención, protección e xestión
ambiental específicas das operacións de instalación, mantemento e dianose
dos sistemas audiovisuais, de comunicación e confort

38TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de
confort.

PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de
confort segundo as súas características.

PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.3 Realizáronse os esquemas de instalación dos sistemas de audiovisuais. PE.3 - Esquemas e exercicios  realizados
na aula-taller

•

S 3 CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. PE.4 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 3 CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros
de funcionamento das centrais electrónicas.

TO.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. LC.1 - Fichas de traballo•

S 4 CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os
esquemas cos sistemas e elementos que cumpra manter.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo
do aparello.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

TO.7 - Tarefas realizadas aula-taller•

S 3 CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, acoplamentos nin interferencias. TO.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. TO.9 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

TO.10 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 4  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.11 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA3.1 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de
confort nun vehículo, utilizando documentación do fabricante.

LC.2 - Fichas de traballo•

S 4 CA3.2 Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas. LC.3 - Fichas de traballo•

S 4 CA3.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación
de novos equipamentos no vehículo.

LC.4 - Fichas de traballo•

S 5 CA3.4 Efectuouse un esquema previo de montaxe da instalación do novo equipamento. PE.5 - Esquemas e exercicios  realizados
na aula-taller

•

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

PE.6 - Esquemas e exercicios  realizados
na aula-taller

•

N 2 CA3.6 Realizouse a recarga de parámetros e datos. TO.12 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.7 Realizouse a montaxe dos compoñentes do sistema. LC.5 - Fichas de trabllo•

S 3 CA3.8 Verificouse o seu funcionamento utilizando equipamentos de comprobación. LC.6 - Fichas de traballo•

S 3 CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.13 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

LC.7 - Ficha de traballo•

S 4 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

LC.8 - Ficha de traballo•

S 3 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

LC.9 - Ficha de traballo•

S 3 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.14 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.15 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.16 - Tarefas realizadas na aula- taller•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.
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Contidos

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica.

 Esquemas de montaxe de equipamentos audiovisuais e de comunicación.

 Cálculo de sección de condutores.

 Procesos de instalación de novos equipamentos: GPS, bluetooth, sistemas de telefonía, cámaras e pantallas de visualización, etc.

 Lexislación aplicable.

 Procesos de mantemento de circuítos dos sistemas de confort.

 Verificación dos sistemas de confort: asentos eléctricos e sistemas de arranque codificados, de aviso de cambio de carril, de axuda ao estacionamento, etc.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de compoñentes dos sistemas de confort.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Caracterización dos
sistemas e equipos
audiovisuais, de
comunicación e confort  -
Coñecer os compoñentes e
a funcionalidade das
instalacións multimedia

Explicación da
constitución e
características de
funcionamento dos
sistemas e equipos
audiovisuais, de
comunicación e confort

•

Resolución de dúbidas
sobre as tarefas
encomendadas ao
alumnado

•

Identificar, localizar e
describir as
características e
funcionamento dos
sistemas e equipos
audivisuiais, de
comunicación e confort

•

Realizar esquemas de
instalación dos
sistemas

•

O alumando coñecerá o
funcionamento e
indentificará os
diferentes elementos
que constitúen os
sistemas

•

O alumanado realizará
esquemas de
instalación de
elementos

•

Documentación técnica,
material didáctico
audivisual, maquetas
de sistemas e equipos
audiovisuais, de
comunicación e confort

• PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Esquemas e
exercicios  realizados na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Instalación e mantemento
de sistemas audiovisuais,
de comunicación e de
confort  - Instalar, manter e
verificar anomalías de
funcionamento nas
instalacións de sistemas
audiovisuais, de
comunicación e confort

Explicación dos
contidos relacionados
co instalación e
mantemento dos
sistemas audiovisuais,
de comunicación e de
confort

• Guiado do alumnado na
instalación de sistemas
e diagnose de
disfuncionalidade nas
mesmas, así como
resolución de dúbidas
nos procedementos de
instalación e diagnose

•

Planificar, e realizar
instalacións de
sistemas seguindo as
pautas da
documentación técnica
e as indicacións
docentes, calculando a
sección necesaria dos
conductores

•

Tomar as medidas
oportunas para a
prevención de
accidentes e coñecer
os riscos asociados ás
operacións nos sitemas
audivisuias, de
comunicación e de
confort e operar
conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

Utilizar a
documentación técnica
para localizar  e
identificar
compoñentes, asi como
para a
montaxe/desmontaxe
dos mesmos

•

Realizar verificacións e
diagnosticar
disfuncionalidades nos
sistemas utilizando
correctamente os útiles
e ferramentas de
comprobación

•

Localizáronse,
desmontáronse/montár
onse e verificáronse
elementos dos
sistemas

•

Planificáronse e
instaláronse sistemas
audiovisuais, de
comunicación e de
confort, conforme ás
especificación da
documentación técnica

•

Adoptáronse as
medidas  oportunas
para a prevención de
accidentes e
coñecéronse  os riscos
asociados ás
operacións nos sitemas
audivisuias, de
comunicación e de
confort e operar
conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

Documentación técnica,
manuais de instalación
de sistemas, material
didáctico audiovisual,
libros, internet..,
vehículos e/ou
maquetas

•

Elementos e
ferramentas para a
montaxe das
instalacións (altavoces,
etapas de potencia,
fontes de son,
dispositivos de
navegación,
bluetooth....) e para a
diagnose de
disfuncionalidade nos
mesmos (polímetros,
osciloscopio, equipos
de diagnose..9

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Fichas de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de trabllo•

LC.6 - Fichas de traballo•

LC.7 - Ficha de traballo•

LC.8 - Ficha de traballo•

LC.9 - Ficha de traballo•

PE.5 - Esquemas e
exercicios  realizados na
aula-taller

•

PE.6 - Esquemas e
exercicios  realizados na
aula-taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas aula-taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.11 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.12 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.13 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.14 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.15 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.16 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

38,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas de protección do vehiculo e ocupantes 34

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Constitución, funcionamento e verificación dos sistemas de
protección de ocupantes

14,011.1 Coñecer os elementos e o funcionamento dos sistemas de protección de
ocupantes

1.2 Operar na desmontaxe, montaxe de elementos dos sistemas de
protección de ocupantes

1.3 Realizar a diagnose dos sistemas de protección de ocupantes

1.4 Coñecer os riscos inherentes aos procedementos de manexo de
elementos pirotécnicos

1.5 Utilizar e coñecer as medidas de prevención, protección e xestión
ambiental específicas das operacións nos sistemas de protección de
ocupantes

Constitución, funcionamento, mantemento e instalación de
sistemas de protección do vehículo

20,022.1 Coñecer o funcionamento e a constitución dos sistemas de protección do
vehículo

2.2 Aplicar os procedementos para a instalación, montaxe e desmontaxe dos
sistemas de protección do vehículo

2.3 Realizar a diagnose dos sistemas de protección do vehículo

2.4 Coñecer os riscos propios das intervencións  en sistemas de protección
de vehículos

2.5 Utilizar e coñecer as medidas de prevención, protección e xestión
ambiental específicas das operacións nos sistemas de protección de
ocupantes

34TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 7 CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade. PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 7 CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade segundo as súas
características.

PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA1.3 Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no almacenamento e na
seguridade dos equipamentos con dispositivos pirotécnicos.

PE.3 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 2 CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. LC.1 - Fichas de traballo•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros
de funcionamento das centrais electrónicas.

LC.2 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. LC.3 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. LC.4 - Fichas de traballo•

S 4 CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e os esquemas
cos sistemas e os elementos que cumpra manter.

PE.4 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 2 CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control e efectuouse a posta en servizo
do aparello.

LC.5 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que
se realizou a toma de parámetros necesarios.

LC.6 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. LC.7 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

LC.8 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nin entradas de aire nin de líquidos. LC.9 - Fichas de traballo•

S 2 CA2.9 Determináronse as causas da avaría. LC.10 - Fichas de traballo•

S 2  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

TO.1 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 2  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 7 CA3.1 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade. TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.2 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade. PE.5 - Esquemas e exercicios realizados na
aula-taller

•

S 7 CA3.3 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de
seguridade.

TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.4 Léronse e borráronse os códigos de avaría de airbag e pretensor de cinto de
seguridade con equipamento de diagnose.

LC.11 - Fichas de traballo•

S 2 CA3.5 Determinouse o grao de protección dunha alarma tendo en conta as súas
características técnicas.

PE.6 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 2 CA3.6 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa
situación dos compoñentes e a súa interconexión eléctrica.

LC.12 - Fichas de traballo•

S 2 CA3.7 Comprobouse a interrelación entre os sistemas. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 2 CA3.8 Reprogramáronse e codificáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade. LC.13 - Fichas de traballo•

S 2 CA3.9 Realizouse o axuste de parámetros e verificouse o correcto funcionamento. LC.14 - Fichas de traballo•

S 2  CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 3 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

LC.15 - Fichas de traballo•

S 3 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

LC.16 - Ficha de traballo•

S 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

LC.17 - Fichas de traballo•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.7 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.8 - Tarefas realizadas na aula- taller•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.9 - Tarefas realizadas na aula- taller•

S 5 CA5.7 Aplicáronse as normas de seguridade no manexo e almacenamento dos sistemas
pirotécnicos.

TO.10 - Tarefas realizadas na aula- taller•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas de seguridade.

 Normas de manexo e almacenamento de equipamentos con dispositivos pirotécnicos.

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica.

 Equipamentos, ferramentas e utensilios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e verificación de cintos, pretensores e repousacabezas, airbag, sistemas de seguridade e sistemas intelixentes de seguridade infantil, etc.

 Alarmas para o vehículo: verificación, mantemento e instalación.

 Sistemas antiarranque: verificación, mantemento e instalación.

 Programación de chaves.

 Normas de uso en equipamentos.

 Procesos de recarga de datos.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Seguridade no manexo de equipamentos pirotécnicos.
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4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Constitución,
funcionamento e
verificación dos sistemas de
protección de ocupantes -
Estudaranse os sistemas
de seguridade pasiva na
protección de ocupantes
(airbag, cintos, pretensores,
sistemas de retención
infantil..)

Explicación dos
contidos relacionados
coa constitución,
funcionamento e
verificación dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes (airbag,
cintos, pretensores...)

•

Guiado do alumno nas
operacións de
desmontaxe/ montaxe e
verificación dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes, e resolución
de dúbidas

•

Control sobre as
intervencións do
alumnado no manexo
de elementos
pirotécnicos

•

Identificar, localizar e
montar/desmontar
elementos dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes, seguindo as
instruccións
especificadas na
documentación técnica

•

Diagnosticar
disfuncións dos
sistemas de seguridade
pasiva de protección de
ocupantes empregando
correctamente os útiles
e aparellos de
verificación

•

Tomar as medidas
oportunas para a
prevención de
accidentes e coñecer
os riscos asociados ás
operacións nos
sistemas de protección
de ocupantes,
especialmente no
manexo de elementos
pirotécnicos, así como
operar conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

O alumno operarará de
forma autónoma sobre
os sistemas de
protección de
ocupantes, respectando
as indicacións técnicas
e observando as
medidas de protección
persoal e colectiva
necesarias

•

•

Vehículos equipados
con sistemas de
protección de
ocupantes

•

Documentación técnica,
manuais de instalación
de sistemas, material
didáctico audiovisual,
libros, internet...

•

Utillaxe de uso xeral e
específico para as
intervencións nos
sistemas de protección
de ocupantes, equipos
de diagnose (polímetro,
máquina de diagnose)

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Fichas de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de traballo•

LC.6 - Fichas de traballo•

LC.7 - Fichas de traballo•

LC.8 - Fichas de traballo•

LC.9 - Fichas de traballo•

LC.10 - Fichas de
traballo

•

LC.11 - Fichas de
traballo

•

LC.14 - Fichas de
traballo

•

LC.15 - Fichas de
traballo

•

LC.16 - Ficha de traballo•

LC.17 - Fichas de
traballo

•

PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.5 - Esquemas e
exercicios realizados na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.10 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Constitución,
funcionamento,
mantemento e instalación
de sistemas de protección
do vehículo - Estudaranse
os sistemas de protección
do vehículo (alarmas e
antiarranque)

Explicación dos
contidos relacionados
coa constitución,
funcionamento,
mantemento e
instalación de sistemas
de protección do
vehículo

•

Guiado  nas
intervencións do
alumnado sobre os
sistemas de protección
do vehículo, resolvendo
dúbidas e controlando
que as operacións se
leven a cabo coas
oportunas medidas de
prevención de riscos e
accidentes

•

Coñecer o
funcionamento e a
constitución dos
sistemas de protección
do vehículo

•

Realizar e/ou
interpretar esquemas
de instalación dos
sistemas de protección
de vehículos para
proceder á súa
montaxe

•

Realizar intervencións
nos sistemas para
diagnose de
disfuncionalidades, así
como a substitución
dos elementos dos
mesmos que presenten
anomalías

•

Coñecer os riscos
inherentes propios das
intervencións en
sistemas de protección
de vehículos e adoptar
as medidas de
prevención, protección
e xestión ambiental
específicas

•

O alumno operarará de
forma autónoma sobre
os sistemas de
protección de
vehículos, respectando
as indicacións técnicas
e observando as
medidas de protección
persoal e colectiva
necesarias

• Vehículos e/ou
maquetas equipados
con sistemas de
protección do vehículo

•

Utillaxe de uso xeral e
específico para as
intervencións nos
sistemas de protección
devehículos , equipos
de diagnose (polímetro,
máquina de diagnose)

•

Documentación técnica,
manuais de instalación
de sistemas, material
didáctico audiovisual,
libros, internet...

•

Kits de montaxe de
alarmas

•

LC.1 - Fichas de traballo•

LC.2 - Fichas de traballo•

LC.3 - Fichas de traballo•

LC.4 - Fichas de traballo•

LC.5 - Fichas de traballo•

LC.6 - Fichas de traballo•

LC.7 - Fichas de traballo•

LC.8 - Fichas de traballo•

LC.9 - Fichas de traballo•

LC.10 - Fichas de
traballo

•

LC.12 - Fichas de
traballo

•

LC.13 - Fichas de
traballo

•

LC.14 - Fichas de
traballo

•

LC.15 - Fichas de
traballo

•

LC.16 - Ficha de traballo•

LC.17 - Fichas de
traballo

•

PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.4 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.5 - Esquemas e
exercicios realizados na
aula-taller

•

PE.6 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.7 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.8 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

TO.9 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

34,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Substitución de cristais e elementos auxiliares da carrozaría 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sustituir cristais e outros elementos da carrozaría 20,011.1 Coñecer a estructura e tipos de carrozarías

1.2 Aprender a susbtituir cristais e lúas e a identificar os distintos tipos

1.3 Aprender a desmontar pechos de portas

20TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Describíronse tipos de carrozaría e a súa constitución xeral. PE.1 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 10 CA4.2 Desmontáronse e montáronse gornecementos e elementos auxiliares de portas
utilizando manuais de taller e documentación técnica.

LC.1 - Ficha de traballo•

S 5 CA4.3 Desmontouse, verificouse e montouse o conxunto de pechadura dun vehículo. LC.2 - Ficha de traballo•

S 5 CA4.4 Axustouse a ancoraxe de pechamento da porta. TO.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA4.5 Clasificáronse os tipos de cristais en relación coa súa constitución e a súa montaxe. PE.2 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 5 CA4.6 Identificáronse os cristais pola súa simboloxía gravada. PE.3 - Exercicios e cuestións realizadas na
aula-taller

•

S 10 CA4.7 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a extracción e a montaxe dun
cristal segundo as súas características.

TO.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA4.8 Procedeuse á extracción e a montaxe dun cristal calzado e outro pegado,
empregando os procedementos establecidos.

TO.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA4.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

LC.3 - Ficha de traballo•

S 5 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

LC.4 - Ficha de traballo•

S 5 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos
procesos de electromecánica do vehículo.

LC.5 - Ficha de traballo•

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

LC.6 - Ficha de traballo•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.6 - Tarefas realizadas na aula- taller•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de documentación técnica.

 Tipos e compoñentes da carrozaría.

 Tipos de unións desmontables na carrozaría.

 Procesos de desmontaxe de gornecementos e elementos auxiliares.

 Ferramentas para cristais e elementos auxiliares da carrozaría.

 Cristais empregados no vehículo: tipos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de cristais.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de cristais.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Sustituir cristais e outros
elementos da carrozaría -
Sustuirase cristais e lúas e
outros elementos da
carrozaría

Explicación dos
contidos relacionados
coa subtitucións de
cristais e outros
elementos da
carrozaría

•

Guiado do alumnado
nas intervencións sobre
elementos da
carrozaría e resolución
de dúbidas

•

Identificar elementos e
tipos de carrozarías, así
como as unións
desmontables da
mesma

•

Identificar os distintos
tipos de cristais da
carrozaría e os tipos de
montaxe dos mesmos

•

Realizar procesos de
montaxe/desmontaxe
de cristais, accesorios
e outros elementos
auxiliares da carrozaría
seguindo as
instruccións técnicas e
empregando
correctamente os útiles
específicos

•

Tomar as medidas
oportunas para a
prevención de
accidentes e coñecer
os riscos asociados ás
operacións de
montaxe/desmontaxe
de elementos
amobibles, cristais e
accesorios da
carrozaría do vehículo,
así como operar
conforme ás
especificacións
medioambientais de
xestión de residuos

•

O alumno identificará
distintos tipos de unións
amobibles na
carrozaría

•

O alumno coñecerás os
distintos tipos de
cristais do vehículo,
segundo a súa
constitución e
diferenzas de montaxe

•

O alumno
montará/desmontará
cristais, accesorios e
outros elementos da
carrozaría, respectando
as indicacións técnicas
e observando as
medidas de protección
persoal e colectiva
necesarias

•

Manuais de repación,
documentación técnica,
material audiovisual,
libros, internet

•

Vehículos con sistemas
de lúas calzadas e
pegadas

•

Ferramenta e utillaxe
específico para a
desmontaxe de
accesorios e
elementos amobibles
da carrozaría e para a
substitución de cristais
(corda de piano,
adhesivos
bicompoñenetes,
pistolas de aplicación,
limpadores..)

•

LC.1 - Ficha de traballo•

LC.2 - Ficha de traballo•

LC.3 - Ficha de traballo•

LC.4 - Ficha de traballo•

LC.5 - Ficha de traballo•

LC.6 - Ficha de traballo•

PE.1 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.2 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

PE.3 - Exercicios e
cuestións realizadas na
aula-taller

•

TO.1 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.2 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.3 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.4 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.5 - Tarefas
realizadas na aula-taller

•

TO.6 - Tarefas
realizadas na aula- taller

•

20,0TOTAL
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1. MÍNIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA

UF 1: CONFORTABILIDADE NO HABITÁCULO

Identificar , localizar e describir o funcionamento de elementos e compoñentes  dos sistemas de regulación de temperatura no habitaculo

Realizar esquemas  de instalación e funcionamento dos sistemas de regulación de temperatura no habitáculo

Realizar procesos de desmontaxe/montaxe e verificación de  compoñentes dos sistemas utilizando a documentación técnica

Empregar axeitadamente os equipamentos de medición, control e diagnose

Realizar verificacións de presións e temperaturas nos sistemas de regulación da temperatura

Identificar  avarías nos sistemas nos sistemas de regulación de tempertura  no habitáculo empregando  a documentación técnica

Describir as funcións dunha estación de carga e recuperación de refrixerante

Describir os riscos inherentes ao uso de fluídos de refrixeración

Realizar verificacións de presións e temperaturas nos sistemas de regulación da temperatura

Describir  os riscos inherentes aos procesos e mantemento e verificación de sistemas e ao manexo de equipamentos e máquinas

Identificar a sinalización de seguridade no taller coñecer  a xestión ambiental de residuos

Coñecer e utilizar  axeitadamente as medidas de protección individual e colectiva

UF 2: SISTEMAS AUDIOVISUAIS, DE COMUNICACIÓN E DE CONFORT

  Identificar , localizar e describir o funcionamento de  elementos e compoñentes dos dos sistemas audiovisuais, de comuncicación e confort

  Describir o  funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.

  Realizar e/iou interpretar  esquemas de montaxe e  instalación dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort

  Empregar axeitadamente os equipamentos de medición, control e diagnose

  Identificar avarías nos sistemas  audivisuais empregando a documentación  técnica

  Calcular a sección dos conductores empregados nas instalacións

  Realizar procesos de montaxe/desmontaxe e verificacións en compoñentes dos sistemas audivisuais, de comunicación e de confort  interpretando

a documentación técnica

  Describir  os riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas, a sinalización de seguridade e a xestión ambiental de

residuos

  Coñecer e utilizar axeitadamente as medidas de protección individual e colectiva

UF3: SEGURIDADE PASIVA

  Identificar, localizar e describir o funcionamento  dos elementos dos sistemas de seguridade pasiva

  Realizar esquemas de  funcionamento de sistemas de seguridade pasiva para a protección de persoas e habitáculo (airbag, pretensores,

alarmas...)

  Realizar e/ou interpretar  esquemas de montaxe e instalción de sistemas  de seguridade pasiva para a protección de persoas  (airbag,

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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pretensores, cintos.....)

  Realizar e/iou interpretar  esquema de montaxe e instalación de sistemas ou  elementos dos sistemas de seguridade pasiva para a protección  do

habitáculo  (, alarmas, antirroubos ...)

  Coñecer e aplicar as normas de manexo de material pirotécnico

   Identificar avarías nos sistemas de seguridade pasiva para a protección de persoas e habitáculo  empregando a documentación  técnica

  Empregar axeitadamente os equipamentos de medición, control e diagnose

  Realizar procesos de montaxe/desmontaxe e verificacións en compoñentes dos sistemas de seguridade pasiva para a protección de persoas e

habitáculo

  Describir  os riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas, a sinalización de seguridade e a xestión ambiental de

residuos

  Coñecer e utilizar axeitadamente as medidas de protección individual e colectiva

  Identificar os tipos de cristais do vehículo polo tipo  de montaxe

  Realizar sustitución de lúas e outros elementos accesorios da carrozaría  (pechos, gornecidos...)

2.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

Os aspectos de avaliación serán:

Probas escritas

Valóranse os coñecementos técnicos adquiridos polo alumno, tanto dende o aspecto teórico coma sobre a capacidade de aplicalos na práctica.A

puntuación será do 0 a 10. O peso da cualificación de cada pregunta aparecerá indicada no texto da mesma pregunta. Será necesario acadar unha

nota igual ou superior a 5 para considerar superada a proba.

Como minimo realizarase unha proba escrita por avaliación, en caso  de facer máis dunha proba por avaliación, calcularase a nota media ou

ponderada, segundo a importancia e/ou extensión da materia incuída en cada unha delas, sempre que a nota non sexa inferior a 4.

Traballos e prácticas na aula- taller

Será o resultado da valoración das distintas prácticas executadas polo alumno, ben sobre  maquetas, sobre elementos previamente desmontados,

ou no taller sobre vehículo . Valoraranse aspectos tales como: Coidado do material, instalacións,equipamento e ferramentas, actitude  ordeada e

metódica na realización de tarefa, limpeza na execución de actividades e no posto de traballo, actitude responsable e iniciativa no traballo

individual e grupal, desenvolvemento do traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas, seguimento das indicacións pertinentes e

as especificacións técnicas, utilización dos  EPIS de xeito adecuado e cumprimento das medidas de seguridade colectiva, identificación dos riscos

e perigos no desenvolvemento das tarefas, cumprimento das normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental e resposta positiva

ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades   Estas prácticas terán un valor do 70% da nota neste

apartado. O 30% restante corresponderá ás fichas de traballo ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada e que

deberán ser entregadas en forma e prazo indicado pola docente. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica,
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o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede) así como a limpeza e claridade. A entrega en

prazo destas fichas non aporta puntuación, e requisito para a baremacion, entregar fóra de prazo implicará un desconto do 75% na puntuación.

Será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media  para obter a cualificación positiva neste aspecto.

Aspectos avaliables en porcentaxes:

Probas escritas :50 %

Valoración dos traballos e prácticas na aula : 50 %

A nota final de cada avalición será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nos aspectos avaliables ,sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das partes para poder realizar a media.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das avaliacións, sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das avaliacións.

A aproximación a número enteiro das notas numéricas será como segue:

entre 0,00 e 1,50=1

entre 1,51 e 2,50=2

entre 2,51 e 3,50=3

entre 3,51 e 4,50=4

entre 4,51 e 5,50=5

entre 5,51 e 6,50=6

entre 6,51 e 7,50=7

entre 7,51 e 8,50=8

entre 8,51 e 9,50=9

entre 9,51 e 10=10

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A recuperación das partes non superadas nunha avaliación realizarase, como norma xeral,  na avaliación seguinte, dacordo co procedemento  que

se relata:

O alumnado  que non acadara a cualificación positiva  na proba ou probas escritas terá que realizar unha única  proba escrita, que se formulará  en

base aos contidos non superados e será valorada conforme aos criterios expostos no epígrafe 5 da programación.

Tamén se poderá superar mediante a elaboración dun traballo  sobre a materia obxecto de recuperación, sempre que acadase  a cualificación

positiva nos outros dous aspectos avaliables. A nota obtida por este procedemento non computará máis de 5.

O alumnado que non acadara a cualificación positiva no aspecto traballos e prácticas na aula-taller, realizará un exame práctico que se formulará

- 29 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

en base ás partes prácticas non superadas e/ou  realizará unha serie de prácticas seleccionadas  pola docente que serán valoradas conforme aos

criterios expostos no epígrafe 5 da programación . Neste último caso deberá entregar o alumno a correspondente ficha ou memoria de prácticas.

A data ou datas  para a recuperación das partes non superadas, consensuarase previamente co alumnado afectado.

Co ánimo de respectar a diversidade de ritmos e circunstancias de cada alumno, recóllese aa posibilidade de recuperar as partes non superadas

antes de finalizar a avaliación, quedando esta opción a criterio da docente.

Para todos aqueles alumnos que, chegado o fin de curso non conseguiran acadar a avaliación positiva  da forma anteriormente descrita, disporán

dunha última proba  de caracter teórico-práctico que fará referencia os contidos mínimos desta programación naqueles aspectos non superados.

Serán aplicados os criterios de avaliación e cualificación estipulados nesta programación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para aquel alumnado  que perda o dereito á avaliación continua segundo o establecido na  normativa,  realizarase unha

proba extraordinaria de avaliación, que permitirá ao  alumno evidenciar a adquisición dos resultados da aprendizaxe establecidos.

Datas da proba:  As datas e horario serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro ou na porta da aula onde normalmente se imparten as

clases deste módulo.

Constará dunha proba práctica e outra teórica ou ben unha combinación de ambas, segundo o profesorado considere oportuno para o

aproveitamento e resultado satisfactorio do procedemento de avaliación. Na formulación e avaliación destas probas, aplicaranse os criterios de

cualificación e os mínimos exixibles recollidos na programación.

-Reforzos para lograr a recuperación: Durante o curso o alumnado poderá consultar dúbidas e contribuír ó seu plan individualizado de

recuperación.

Teranse en conta os intrumentos de avaliación positivos a aquel alumno que perdendo o dereito á avaliación, demostre aproveitamento das horas

que ven a clase  aplicando os criterios de corrección expresados na programación.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Realizarase nas reunións de departamento cunha frecuencia mínima mensual seguimento da programación na cal se reflectirá o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer unha  avaliación do planificado na presente programación e da

propia práctica docente: De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas

distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se considera

necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Así mesmo,

deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Realizarase unha proba escrita con preguntas

sinxelas relacionadas cós contidos do módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.

Tamén se recabará información sobre estudos previos cursadso, experiencia profesional etc.. Dos resultado da avaliación inicial obteranse

información para determinar posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado

en relación co perfil profesional correspondente. Serviranos ademais como ferramenta de  valoración cualitativa do alumnado, tanto  desde un

punto de vista grupal como individual. É un transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e

polo tanto, é esencial para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

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

Aquel alumnado que non responda globalmente os obxectivos programados aplicaránselles diferentes actividades

complementarias cun plantexamento aberto de adaptación e reforzo, insistirase priorizando os contidos mínimos de

cada unidade de didáctica. Poderase formular, entre outras:

- Repetición de exercicios e prácticas de taller.

- Realización de resumes de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras.

- Utilización das novas tecnoloxías

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O profesorado, ademais de instructor e tansmisor de coñecementos técnicos, é educador, e debe colaborar na formación integral do alumnado.

Debe polo

tanto proporcionar unha información máis completa indo máis alá dos contidos propios do módulo, introducindo en cada unidade un conxunto de

coñecementos transversais en paralelo cos de tipo técnico.

-Os posibles temas transversais son:

-Educación moral e cívica: fomento de actitudes de respeto cara os demaís, fomento de actividades de traballo en equipo. Trabállase tamén na

valoración e conservación dos equipos, materiais e instalacións do centro coas que se traballa.

-Educación para a paz: buscarase favorecer a colaboración entre os alumnos, o respecto polas opinións, ideas ,solucións e modos de traballos

distintos ós propios.

-Educación para a igualdade entre os sexos: fomentarase o trato non discriminatorio, particularmente nas actividades desenvoltas no taller,

evitando perpetuar a idea tradicional da existencia de roles de traballo e profesións exclusivamente masculinos .Promoverase a análise crítica de

certos estereotipos que ubican á muller no mundo do automóbil coma un suxeito meramente publicitario. Evitarase o uso de linguaxe sexista e

inculcaranse valores que produzan un cambio en actiudes a partir da colaboración entre sexos nos grupos de traballo.

-Educación ambiental: nesta materia o tema trátase, non tanto como un contido transversal, senón incluido explícitamente na programación, na

meirande parte das unidades de traballo, de xeito que comprenda a interrelación entre as actividades propias do módulo e as súas repercusións

sobre o medio ambiente.

-Educación para a saúde: deberase asumir como integrante de todos os contenidos do módulo, e posto que as actividades a desenvolver, son
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unha fonte de riscos importantes, deberase fomentar o coñecemento dos mesmos, así coma dos hábitos e medidas de precaución e seguridade,

tanto persoais como de uso, para evitar danos derivados das mesmas

-Educación do consumidor: aínda que non se trate explícitamente en nengunha unidade débese procurar ó alumnado instrumentos de

coñecementos, análise e crítica que o capaciten para adoptar unha actitude responsable ante ofertas de diferentes tipos (especialmente na

propaganda de vehículos) tendo en conta as consecuencias persoais e sociais que conleva o consumo irresponsable.

-Educación vial: promoverase o análise crítico de certas actitudes e comportamentos que contraveñen as normas de circulación (excesos de

velocidade , relación alcohol-conducción,), poñendo en perigo a integridade persoal e allea.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares serán as acordadas nas reunións de departamento  e aprobadas polo Consello Escolar do

Centro

10.Outros apartados

10.1) covid

Debido a la situación extraordinaria que temos neste curso 2020/21, as medidas que se adoptarán en caso de novo confinamento serán o uso das

plataformas dixitais facilitadas pola Xunta de educación. Neste caso usaremos a platafoma Moodle onde se lles enviarán tarefas e actividades

individuais seguindo os criterios de aprendizaxe que contén este módulo. ditas actividades serán avaliadas continuamente.

En canto as prácticas de talleres, usaremos sempre os EPIs e manteranse as distancias de seguridade sempre que se garantice o espazo axeitado

para o desenrolo destas, a desinfectaranse continuamente as ferramentas e útiles ou máquinas de traballo correspondentes.

Todo aqueles resultados de aprendizaxe que non foron superados polo alumnado polo curso pasado debido o confinamento, seran traballados de

xeito transversal o longo do presente curso. Ditos resultados de aprendizaxe derivan da avaliación inicial e NON serán avaliables.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3044 Amovibles 62020/2021 249208

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

Profesorado asignado ao módulo RUBÉN GARCÍA ARES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos

consiste en realizar operacións básicas de mantemento electromecánico e carroza-

ría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amo-

vibles do vehículo, e executando operacións básicas de preparación de superficies,

operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos la-

borais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por

escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP3044_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Desmontaxe de pezas
exteriores e accesorios

100 38 X X X X

2 Operacións de desmontaxe e
montaxe de gornecementos e
do conxunto de pechamento e
de elevación de cristais

69 27 X X X X

3 Reparación e substitución de
cristais

50 23 X X X X

4 Normas de prevención e
ambientais

30 12 X X X X

Total: 249

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Desmontaxe de pezas exteriores e accesorios 100

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición SI

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica SI

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Desmontaxe de pezas exteriores e accesorios 100,011.1 Operacións de desmontaxe e montaxe de pezas exteriores e accesorios

100TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 1 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 3 CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría
e as súas características estruturais

OU.3•

S 4 CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da
carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica
utilizada

OU.4•

S 3 CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características
estruturais e metrolóxicas

OU.5•

S 3 CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de
aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

OU.6•

S 2 CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os
procedementos e as técnicas adecuadas

OU.7•

S 3 CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas
establecidas por fábrica

OU.8•

S 4 CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías
detectadas

OU.9•

S 3 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.10•

S 3 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.11•

S 3 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.12•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.13•

S 3 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.14•

S 3 CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas
súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

OU.15•

S 3 CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e
as precaucións establecidas por fábrica

OU.16•

S 3 CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo
de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

OU.17•

S 3 CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que
se asegure a calidade de funcionamento

OU.18•

S 3  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.19•

S 2 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou
mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas
características principais

OU.20•

S 3 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.21•

S 2 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo
os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

OU.22•

S 3 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello
retrovisor, sensores, etc.)

OU.23•

S 2 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.24•

S 3 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.25•

S 3 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.26•

S 3 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.27•

S 3  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.28•

S 3 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.29•

S 3 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.30•

S 3 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.31•

S 3 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.32•

S 4 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.33•

S 2 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.34•

S 3 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.35•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

 0Paragolpes: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

  Teitos solares e capotas.

  Accesorios.

 Unións desmontables, roscadas, remachadas e pegadas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Unións articuladas.

 Outras unións.

 Portas: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Capós: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

100,0Desmontaxe de pezas
exteriores e accesorios -
REALIZAR O PROCESO
DE MONTAXE E
MONTAXE DE PEZAS
EXTERIORES E
ACCESORIOS

Exposicion dos sitemas
de
unión e dos procesos
de
substitucion dos
elementos
amovbles da carrocería

•

Desmontaxe e montaxe
de
elementos da
carrozaría

•

Toma de notas e
apuntes no cuaderno
de aula
Debate de dubidas

•

Desmontaxe e montaxe
de elementos
amovibles da carrozaría
en diferentes vehiculos
do taller.

Asesoramento,
colaboración e
resolución de dúbidas
durante o realización
dos proceso de
desmontaxe e montaxe

•

• Aula con proxector e
conexión a internet.

•

Vehiculos do taller,
Utiles e ferramentas
propias das operacions
de desmontaxe e
montaxe dos elentos
amovibles da carrozaría

•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

OU.35•

100,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Operacións de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e de elevación de cristais 69

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica SI

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposicion dos elementos de gornecementos, sistemas de
peche e alzavidros

34,511.1 Coñecer os diferentes gornecementos, sistemas de peche e alzavidros

Desmontaxe e montaxe de gornecementos, sistemas de peche
e alzavidros

34,522.1 Coñecer os procesos de desmontaxe dos diferentes elementos en
gornecementos, sistemas de peche e alzavidros

69.0TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 2 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 2 CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas
establecidas por fábrica

OU.3•

S 2 CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías
detectadas

OU.4•

S 2 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.5•

S 3 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.6•

S 5 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.7•

S 4 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.8•

S 3 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.9•

S 3 CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas
súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

OU.10•

S 2 CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e
as precaucións establecidas por fábrica

OU.11•

S 3 CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo
de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

OU.12•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que
se asegure a calidade de funcionamento

OU.13•

S 3  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.14•

S 2 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou
mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas
características principais

OU.15•

S 2 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.16•

S 2 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo
os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

OU.17•

S 3 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello
retrovisor, sensores, etc.)

OU.18•

S 4 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.19•

S 5 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.20•

S 4 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.21•

S 5 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.22•

S 3  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.23•

S 4 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.24•

S 5 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.25•

S 4 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.26•

S 4 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.27•

S 5 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.28•

S 3 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.29•

S 4 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.30•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

 0Paragolpes: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

  Teitos solares e capotas.

  Accesorios.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Unións articuladas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Outras unións.

 Portas: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Capós: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Tipos de danos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,5Exposicion dos elementos
de gornecementos,
sistemas de peche e
alzavidros - REALIZAR O
PROCESO DE MONTAXE
E MONTAXE DE PEZAS
EXTERIORES E
ACCESORIOS

Exposicion dos
elementos 20,0
de gornecementos,
sistemas de peche e
alzavidros

• Toma de notas e
apuntes no cuaderno
de aula
Debate de dubidas

• • Aula con proxector e
conexión a internet

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,5Desmontaxe e montaxe de
gornecementos, sistemas
de peche e alzavidros -
Desmontaxe e montaxe de
gornecementos, sistemas
de peche e alzavidros

Desmontaxe e montaxe
de
gornecementos,
sistemas
de peche e alzavidros

• Desmontaxe e montaxe
de gornecementos,
sistema de peche e
alzavidos en vehiculos
do taller.

• • Vehiculos do taller,
Utiles e ferramentas
propias das operacions
de desmontaxe e
montaxe de
gornecementos,
sistemas de peche e
alzavidos

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

69,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Reparación e substitución de cristais 50

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica SI

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica SI

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposicion de difernetes tipos e dos procesos de substitucion
de lunas e cristais

25,011.1 Coñecer os diferentes tipos de lunas e cirstais empregados e os distintos
sitemas de montaxe.

Desmontaxe e montaxe de lunas e cristais en vehiculos 25,022.1 Coñecer os procesos de desmontaxe e montaxe de lunas e cristais

50TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 1 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 2 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 3 CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría
e as súas características estruturais

OU.3•

S 2 CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da
carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica
utilizada

OU.4•

S 3 CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de
aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

OU.5•

S 3 CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías
detectadas

OU.6•

S 3 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.7•

S 3 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.8•

S 3 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.9•

S 3 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.10•

S 3 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.11•

S 3 CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas
súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

OU.12•

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e
as precaucións establecidas por fábrica

OU.13•

S 4 CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo
de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

OU.14•

S 2 CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que
se asegure a calidade de funcionamento

OU.15•

S 3  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.16•

S 4 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou
mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas
características principais

OU.17•

S 3 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.18•

S 2 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo
os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

OU.19•

S 2 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello
retrovisor, sensores, etc.)

OU.20•

S 5 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.21•

S 3 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.22•

S 4 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.23•

S 3 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.24•

S 3 CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identificando o tipo de dano que
cumpra reparar, utilizando as resinas adecuadas e seguindo os procedementos prescritos,
asegurando unha reparación de calidade

OU.25•

S 3  CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse as anomalías detectadas OU.26•

S 3  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.27•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.28•

S 3 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.29•

S 4 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.30•

S 3 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.31•

S 4 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.32•

S 3 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.33•

S 3 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.34•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.
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Contidos

  Teitos solares e capotas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Outras unións.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.

 Tipos de danos.

 Técnicas de reparación.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Exposicion de difernetes
tipos e dos procesos de
substitucion de lunas e
cristais - Exposicion de
difernetes tipos e dos
procesos de substitucion de
lunas e cristais

Desmontaxe e montaxe
de
lunas e cristais en
vehiculos.

• Desmontaxe e montaxe
de lunas e cristais en
vehiculos do taller

• • Vehiculos do taller,
Adhesivos de lunas e
imprimacions, Útiles e
ferramentas para o
despegado e pegado
de lunas

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Desmontaxe e montaxe de
lunas e cristais en vehiculos
- Desmontaxe e montaxe
de lunas e cristais en
vehiculos

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

OU.28•

OU.29•

OU.30•

OU.31•

OU.32•

OU.33•

OU.34•

50,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Normas de prevención e ambientais 30

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica NO

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposición dos riscos e normas de seguridade e hixiene no
taller

30,011.1 Coñecer os riscos e normas para evitar accidentes no taller

30TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.)
coa técnica de unión utilizada

OU.1•

S 1 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función
dos métodos utilizados

OU.2•

S 2 CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría
e as súas características estruturais

OU.3•

S 3 CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da
carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica
utilizada

OU.4•

S 2 CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características
estruturais e metrolóxicas

OU.5•

S 2 CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de
aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

OU.6•

S 2 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe OU.7•

S 1 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu
funcionamento básico e a súa unión a este

OU.8•

S 1 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos
de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas
por fábrica

OU.9•

S 2 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e
coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

OU.10•

S 2 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes
da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

OU.11•

S 2  CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.12•

S 4 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados,
segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

OU.13•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

OU.14•

S 3 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en
contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade
prescrita

OU.15•

S 6 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir,
tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica

OU.16•

S 7 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos
elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

OU.17•

S 5 CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identificando o tipo de dano que
cumpra reparar, utilizando as resinas adecuadas e seguindo os procedementos prescritos,
asegurando unha reparación de calidade

OU.18•

S 6  CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse as anomalías detectadas OU.19•

S 4  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.20•

S 7 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

OU.21•

S 7 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso OU.22•

S 5 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade
persoal e ambiental

OU.23•

S 4 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.24•

S 5 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.25•

S 3 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.26•

S 6 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.27•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

  Accesorios.

 Unións desmontables, roscadas, remachadas e pegadas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Outras unións.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.
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Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Exposición dos riscos e
normas de seguridade e
hixiene no taller -
Exposición dos riscos e
normas de seguridade e
hixiene no taller

Exposición dos riscos e
normas de seguridade
e
hixiene no taller

• Toma de notas e
apuntes no cuaderno
de aula
Debate de dubidas

• • Aula con proxector e
conexión a internet

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

OU.16•

OU.17•

OU.18•

OU.19•

OU.20•

OU.21•

OU.22•

OU.23•

OU.24•

OU.25•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

OU.26•

OU.27•

30,0TOTAL
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   - CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo  unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas

Mantén a limpeza e no posto de traballo

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal

Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumpran

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos,

recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos

prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

Os alumnos/as que teñan suspensa a parte procedemental, poderán recuperala mediante unhas actividades prácticas propostas polo profesor.

A nota na parte actitudinal so podra ser recuperada a criterio do profesor.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ós alumnos que superen o 10% de faltas, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito a

Avaliación Continua (no momento en que ocorra). O alumno poderá asistir a clase, pero non será avaliado por trimestres.

Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a capacitación. Esta proba final, consistirá

en exames teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas. O alumno superará ó módulo si en cada unha

de estas probas obtén unha nota igual ou superior a 5.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado

na presente programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados

nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou

actividades, aumentando se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

Todos os cambios que sexan producidos na programación serán reflexados nos modelos de seguimento da

programación do plan de calidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliacion iniciar realizarase a mediados de outubro, para detectar dificultades na diversidade do grupo.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, proporanse actividades

extras para compensar as carencias que sexan detectadas, e poder acadar os resultados de aprendizaxe, estas

actividades serán de carácter práctico e/ou teórico, facilitándolle nas sesións de ensino-aprendizaxe apoio e soporte

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O relativo a educación en valores está referido nas respectivas unidades didácticas dentro dos criterios de avaliación

que fan referencia a actitude de traballo de organización en grupo, orde e limpeza, actitude positiva de traballo e

colaboración, etc. partindo duns mínimos exixibles para alumnos que obtan a acadar o título profesional.

De maneira xeral:

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos

seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como

aceites, combustibles sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que

incorporan os automóbiles funcionen de forma correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade

e hixiene no traballo, así como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no

modulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares definitivas será as que se indiquen no momento polo departamento en acordo con tódolos

ciclos e cursos da familia profesional.

De tódolos xeitos, dende este módulo se proporá unha visita a unha factoría de vehículos e/ou de fabricación de compoñentes e outra conferencias

ou demostracións específicas sobre os obxectivos do módulo

10.Outros apartados

10.1) COVID 19

No caso de que a situación excepcional de pandemia na que nos atopamos nos obrigue a estabrecer un escenario de docencia semipresencial ou

a distancia,seguiranse as instruccións da autoridade competente, que poderían implicar unha modificación da presente programación. En dita

situación a canle de comunicación co alumnado será a aula virtual Moodle, e Cisco webex.

Durante as realizacións de prácticas en talleres, manteranse na medida do posible as distancias de sguridade sempre e cando a tarefa en cuestión

o permita. En todo momento será obrigatorio o uso de mascarilla e pantalla protectora, así como luvas ou no seu defecto desinfección constante da

ferramenta e mans.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3045 Preparación de superficies 52020/2021 175146

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

Profesorado asignado ao módulo HÉCTOR VEIGA QUINTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O título profesional básico en Mantemento de Vehículos queda identificado polos

seguintes elementos:

¿ Denominación: profesional básico en Mantemento de Vehículos.

¿ Nivel: formación profesional básica.

¿ Familia profesional: Transporte e Mantemento de Vehículos.

¿ Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada da

Educación).
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP3045_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 Mantemento e limpeza dos
equipos de preparacion en
pintado.

Mantemento dos distintos equipos esistentes no taller de
pintura e medidas de seguridade a seguir no mesmo

55 33 X X

2 Igualacion de superficies e
enmascarado das mesmas.

Aplicacións de imprimacións e masillas de acabado e
protección de superficies

60 33 X X

3 Aplicacions de aparellos e
materiais de acabado.

Apicacións de aparellos e productos de acabado 60 34 X X

Total: 175

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Mantemento e limpeza dos equipos de preparacion en pintado. 55

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os procedementos establecidos SI

RA6 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aprendizaxe do funcionamento dos diferentes equipos do taller
de pintura, e mantenimiento dos mesmos

55,011.1 Manter a maquinaria do taller de pintura

55TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA5.1 Realizouse a limpeza das pistolas na lavadora, e describiuse o funcionamento desta OU.1•

S 8 CA5.2 Realizouse o mantemento dos equipamentos de secado por infravermellos,
respectando as normas de seguridade no seu emprego

OU.2•

S 8 CA5.3 Realizouse o mantemento das instalacións de aire a presión (compresor, liñas de
servizo, etc.) e identificáronse os elementos construtivos e funcionais

OU.3•

S 8 CA5.4 Substituíronse os filtros do plano aspirante e da cabina de aplicación e secado
(plenum inferior e superior) segundo os procedementos establecidos

OU.4•

S 8 CA5.5 Realizouse a substitución de filtros de aspiradoras móbiles segundo especificacións
de fábrica

OU.5•

S 8 CA5.6 Mantivéronse as instalacións en perfecto orde e limpeza, evitando os posibles riscos
derivados do posto de traballo

OU.6•

S 8 CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

PE.1•

S 8 CA6.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso PE.2•

S 8 CA6.3 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal e ambiental PE.3•

S 7 CA6.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

OU.7•

S 7 CA6.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

OU.8•

S 7 CA6.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

OU.9•

S 7 CA6.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza OU.10•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de lixadura, de aspiración, de secado e de aplicación.

 Recicladora de disolventes.

 Cabina de pintura.

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

55,0Aprendizaxe do
funcionamento dos
diferentes equipos do taller
de pintura, e mantenimiento
dos mesmos - Aprenderase
o funcionamento dos
diferentes equipos de taller
asi como as precaucions a
ter con cada equipo

O profesor explicara os
diferentes equipos que
atopamos no taller, cal
e a sua función
precaucións que
teremos a hora de
utilizalos equipos, e que
mantemento sera
necesario.

• O alumno aprendera o
funcionamento dos
diferentes equipos, a
precaucións que tera
cos mesmos, e como
mantelos equipos.

• O alumno operara de
maneira autonoma con
todolos equipos
esistentes no taller de
pintura.

• Libros, videos,
diapositivas, apuntes,
manuais, equipamento
do taller, etc...

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•
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55,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Igualacion de superficies e enmascarado das mesmas. 60

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara superficies de aceiro e plástico do vehículo, analizando as características dos materiais empregados e aplicando técnicas establecidas SI

RA2 - Realiza operacións de enmascaramento e desenmascaramento, identificando e seleccionando o procedemento requirido SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aplicacións de masillas para a igualación de superficies,
tecnicas de enmascarado.

60,011.1 Igualar superficies con diferentes tipos de masillas, e aprendizaxe de
técnicas de enmascarado.

60TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Localizouse o dano por procedementos visuais, táctiles e con paso de lixa, e
comprobouse o seu grao de severidade (leve, medio e grave)

OU.1•

S 5 CA1.2 Eliminouse a pintura do vehículo utilizando os equipamentos axeitados e o abrasivo
conveniente segundo o seu gran e características

OU.2•

S 5 CA1.3 Comprobáronse os equipamentos de lixadura a máquina, tendo en conta a relación
entre as súas características estruturais e o funcionamento

OU.3•

S 5 CA1.4 Preparáronse os bordos da zona que se vaia pintar segundo os procedementos
establecidos

OU.4•

S 6 CA1.5 Procedeuse á limpeza e ao desengraxamento da zona, tendo en conta a relación
entre os produtos químicos de limpeza e a natureza do material

PE.1•

S 5 CA1.6 Arranxáronse os danos leves con masilla, empregando os produtos de recheo
adecuados na reparación e seguindo os procedementos establecidos

OU.5•

S 5 CA1.7 Executouse a mestura dos compoñentes seleccionados, a masilla de recheo e o
catalizador para efectuar a reparación, interpretando as fichas técnicas do produto

PE.2•

S 5 CA1.8 Secouse con infravermellos e lixouse a masilla co sistema máis adecuado (á man ou
con máquina)

OU.6•

S 5 CA1.9 Corrixíronse os fallos e tomáronse as medidas para que non se repitan OU.7•

S 5  CA1.10 Limpouse e desengraxouse a zona convenientemente, verificando a adecuada
preparación da superficie e tendo en conta a reciclaxe dos residuos xerados

OU.8•

S 6  CA1.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados en condicións de hixiene

OU.9•

S 5 CA2.1 Protexéronse co enmascaramento as zonas adxacentes ás que se vaian pintar, coa
habilidade e a destreza adecuadas

OU.10•

S 5 CA2.2 Elixiuse o material que se vaia empregar, tendo en conta a relación entre as
características funcionais do material e a superficie que se vaia enmascarar

PE.3•

S 6 CA2.3 Identificáronse as zonas que se vaian pintar para enmascarar o que sexa
estritamente necesario

PE.4•

S 5 CA2.4 Desenmascarouse a zona con precaución de non orixinar danos, seguindo as
especificacións técnicas

OU.11•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA2.5 Utilizáronse convenientemente adhesivos de suxeición do enmascaramento coas
precaucións pertinentes

OU.12•

S 5 CA2.6 Colocouse o burlete na zona adecuada, asegurando a hermeticidade e elixindo o
diámetro axeitado

OU.13•

S 5 CA2.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os
procedementos adecuados

OU.14•

S 6 CA2.8 Comprobouse que a zona que ten que estar enmascarada sexa a adecuada e
corrixíronse os fallos, aplicando técnicas e procedementos apropiados

OU.15•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica básica.

 Identificación do dano.

 Decapaxes físicas e químicas.

 Limpeza e desengrasaxamento.

 Aplicación de produtos de recheo. Masillas.

 Lixadura. Granulometría.

 Produtos de enmascarar.

 Cinta de enmascarar.

 Burlete de enmascarar.

 Cintas para molduras.

 Técnicas e procesos de enmascaramento.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Aplicacións de masillas
para a igualación de
superficies, tecnicas de
enmascarado. -
Explicaranse os procesos
de aplicacions de masillas,
e tecnicas de esmascarado
para evitar estropear zonas
abllacentes.

O profesor explicara os
diferentes tipos de
masillas existentes no
mercado asi coma a
aplicación de cada
unha delas, tamen
ensinara as diferentes
técnicas de
enmascarado
existentes.

• Aplicara masillas sobre
diferentes superficies e
aprendera técnicas de
enmascarado.

• o alumno operara de
maneira autonoma nos
procesos de igualación
de superficies e no
enmascarado de
superficies.

• Libros, videos,
diapositivas, apuntes,
manuais, equipamento
do taller, etc...

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

60,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicacions de aparellos e materiais de acabado. 60

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en conta a relación entre os elementos que o compoñen e a súa aplicación SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da preparación de superficies SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aplicacións de aparellos e productos de acabado final. 60,011.1 Aprender diferenciar os productos de pintado e as técnicas de aplicación
dos mesmos

60TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA3.1 Relacionouse o acabamento superficial co tipo de imprimación que se vaia aplicar OU.1•

S 8 CA3.2 Aplicouse a imprimación anticorrosiva e antigrava seguindo as especificacións de
fábrica

OU.2•

S 7 CA3.3 Seleccionouse o tipo de aparello segundo a capacidade de recheo necesaria no
proceso de preparación

OU.3•

S 7 CA3.4 Preparouse o aparello (catalizador mais diluínte) na medida adecuada e segundo a
ficha técnica de fábrica, e describíronse os compoñentes

PE.1•

S 7 CA3.5 Aplicouse o aparello seguindo as especificacións de fábrica PE.2•

S 7 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados, analizando os seus
elementos construtivos, e explicouse o seu funcionamento

OU.4•

S 7 CA3.7 Seguíronse as especificacións de fábrica na aplicación de imprimacións e aparellos PE.3•

S 7 CA3.8 Realizouse o secado, respectando os tempos e con recoñecemento das
características dos equipamentos utilizados (infravermellos, ao forno, etc.)

OU.5•

S 7 CA3.9 Lixouse o aparello utilizando os equipamentos e os abrasivos adecuados para un
acabamento de calidade

OU.6•

S 7  CA3.10 Corrixíronse os fallos, tomando as medidas para que estes non se repitan OU.7•

S 7  CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

OU.8•

S 7 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para a preparación de superficies

OU.9•

S 7 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito na preparación de superficies

OU.10•

S 7 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa preparación de superficies

PE.4•

100TOTAL
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4.3.e) Contidos

Contidos

 Protección anticorrosiva.

 Protección contra a grava.

 Protección de baixos.

 Revestimento para xuntas de estanquidade.

 Seladores.

 Imprimacións e aparellos.

 As persoas emprendedoras na preparación de superficies.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na preparación de superficies.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa preparación de superficies.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Aplicacións de aparellos e
productos de acabado final.
- Utilización e aplicación de
diferentes productos de
acabado no vehiculo

O profesor explicara os
diferentes tipos de
aparellos e productos
de acabado existentes,
asi como a sua
aplicación.

• O alumno aplicara
aparellos e productos
de acabado para a
reparación de
automoviles.

• Operar de forama
autonoma na
reparación de pezas do
automovil.

• Libros, videos,
diapositivas, apuntes,
manuais, equipamento
do taller, etc...

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•
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60,0TOTAL
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- CONTIDOS CONCEPTUAIS

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación,en caso de facerse varias probas escritas, a nota corresponderá á media aritmética das

mesmas. Esta nota poderase modificar á alza si o alumno acumula puntos de clase dados por responder correctamente preguntas efectuadas polo

profesor no transcurso das clases. Así mesmo, poderase subir a nota neste apartado si o profesor decide que os alumnos fagan determinados

traballos escritos sobre algún tema en concreto, valorándose nos mesmos a búsqueda de información, a presentación e o esquema e

desenvolvemento

dos mesmos.

Si nunha proba escrita o alumno deixa sen respostar máis do 25% das cuestións, ou as respostas non teñen nada que ver coa pregunta en

cuestión, terá suspensa esa proba escrita; independentemente de que tivera as demais preguntas correctamente respostadas.

O alumno debera ter como mínimo  unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS PROCEDEMENTAIS.

Este apartado terá un valor do 40% da nota da avaliación correspondente.

Será o resultado das distintas prácticas levadas a cabo polo alumno, ben nas maquetas ou no taller sobre vehículo ou sobre elementos

previamente desmontados. Valorarase a destreza na execución das mesmas, o seguimentos dos distintos pasos para efectuala, o emprego de

material de apoio (manuais, información técnica, etc), si é necesario, o traballo en grupo, así coma o mantemento do posto de traballo e medios

empregados, o uso correcto das ferramentas e utillaxe empregadas, e cumprimento das medidas de seguridade correspondentes a cada práctica.

Estas prácticas terán un valor do 80% da nota, debendo cada alumno ter realizadas tódalas prácticas correspondentes a cada avaliación. O 20%

restante corresponderá ás fichas de traballo que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada, que serán entregadas ó profesor antes

da data que este sinale; de non facelo así ese alumno terá esa avaliación suspensa no apartado procedemental. Nestas fichas valorarase o relato

correcto do proceso efectuado en cada práctica, o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede),

así coma a limpeza e claridade da ficha de traballo.

O alumno debera ter como mínimo ter unha media de 5 sobre 10 nas probas para poder superar este apartado.

- CONTIDOS ACTITUDINAIS.

Os contidos actitudinais seran tidos en conta na seguinte taboa de cotexo que tera un valor dun 20 % da nota final.

TABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

ABOA COTEXO CRITERIOS ACTITUDINAIS

CONFORME/CUMPRE

Coida do material, instalacións,equipamento e ferramentas SI NON

Mantén una actitude e ordeada e metódica na realización de tarefas SI NON

Mantén a limpeza e no posto de traballo SI NON

Amosa unha actitude responsable e ten iniciativa no traballo individual e grupal SI NON

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Desenvolve o traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas SI NON

Sigue as indicacións pertinentes e as especificacións técnicas SI     NON

Emprega os epis axeitadamente e cumpre as medidas de seguridade colectiva    SI     NON

Identifica os riscos e perigos no desenvolvemento das tarefas SI    NON

Cumpre as normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental SI     NON

Responde posiitivamente  ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades SI

NON

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperar mediante unha segunda proba, sempre que cumpran

satisfactoriamente o apartado actitudinal. Esta proba terá un valor máximo de cinco.

Sendo de obrigado cumprimento a realización de todas as prácticas para obter a suficiencia e co ánimo de respetar a diversidade de ritmos,

recollese a posibilidade de elaborar un procedemento, a estudiar, en cada caso, que permita a aqueles alumnos que non remataran dentro dos

prazos previstos cumprir cos obxetivos marcados.

Na nota global da recuperación terase en conta o apartado actitudinal na mesma proporción que para avaliación.

Os alumnos/as que teñan suspensa a parte procedemental, poderán recuperala mediante unhas actividades prácticas propostas polo profesor.

A nota na parte actitudinal so podra ser recuperada a criterio do profesor.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ós alumnos que superen o 10% de faltas, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito a

Avaliación Continua (no momento en que ocorra). O alumno poderá asistir a clase, pero non será avaliado por trimestres.

Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a capacitación. Esta proba final, consistirá

en exames teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas. O alumno superará ó módulo si en cada unha

de estas probas obtén unha nota igual ou superior a 5.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado

na presente programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados

nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou

actividades, aumentando se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

Todos os cambios que sexan producidos na programación serán reflexados nos modelos de seguimento da

programación do plan de calidade.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial é unha valoración cualitativa do alumnado, desde un punto de vista grupal e individual. É un

transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e polo tanto, esencial

para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

Esta avaliación farase mediante cuestionarios e observacións que nos achegará información sobre ó alumnado na

primeira semana do curso, isto axudaranos a dilucidar que alumnos poderían estar en risco de non superar os

obxectivos deste curso

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

Aquel alumnado que non responda globalmente os obxectivos programados aplicaránselles actividades

complementarias cun plantexamento aberto de adaptación e reforzo, insistirase priorizando os contidos mínimos de

cada unidade de didáctica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais pretenden dotar ao alumnado dunha formación integral, que contribúa ao seu

desenvolvemento como persoa en todas as dimensións e non só como estudiante. Os temas transversais serán

tratados a medida que se expoñan e estudien co resto de contidos específicos do módulo.

1º.- Educación moral e cívica, onde se desenvolverán criterios de actuación que favorezan intercambios

responsables e comportamentos de respecto, honestidade, tolerancia e flexibilidade cos compañeiros.

2º.- Educación para a paz, onde se desenvolverán habilidades para o traballo en grupo,

escoitando e respectando as opinións dos demais.

3º-Educación para a saúde, respectando as normas de seguridade e hixiene, así como a manipulación de

ferramentas, equipos e instalacións, efectuando as prácticas con rigor, de forma que o resultado cumpra coa

normativa e non teña efectos nocivos para a saúde ou integridade física das persoas, conseguir que o alumnado

reflexione sobre a necesidade de establecer unhas normas de seguridade e hixiene persoal, que as coñeza e poña

en práctica no desenvolvemento das actividades formativas, así como tomar conciencia das posibles

consecuencias de non cumprilas.

4º.- Educación ambiental, para concienciar ao alumnado desenvolva criterios de uso racional dos recursos

existentes, tomando conciencia da súa escaseza ou esgotamento, coñecendo as alternativas dispoñibles

(reutilización, reciclaxe...) e as repercusións ecolóxicas.

5º.- Educación para a igualdade de oportunidades, tomando unha actitude aberta a novas formas organizativas

baseadas no respecto, a cooperación e o ben común, prescindindo dos estereotipos de xénero vixente na

sociedade, profundando na condición humana, na súa dimensión emocional, social, cultural e fisiolóxica,

establecendo condicións de igualdade no traballo en equipo. Ademais debe desenvolverse un uso do linguaxe non

sexista e manter unha actitude crítica fronte a expresións sexistas a nivel oral e escrito.

6º.- Novas tecnoloxías, onde os alumnos e alumnas valoren e incorporen as novas

tecnoloxías, familiarizándose cos instrumentos que ofrece a tecnoloxía para crear, recoller, almacenar, organizar,

procesar, presentar e comunicar a información. Utilizando as novas tecnoloxías na consulta de información técnica,

nos informes, memorias e exposicións orais e escritas.
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Para traballar os contidos transversais débense ter presentes unha serie de criterios:

- Que permitan o traballo en grupo.

- Que non degraden o medio ambiente.

- Que estean perfectamente protexidos para que o alumnado non corra ningún perigo ao usalos ou

manipulalos.

- Que non sexan discriminatorios (nin por razón de sexo, raza, relixión, discapacidade, etc.).

- Fomentar o bo uso dos equipos e das instalacións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Todas as aceptadas na reunion de departamento.

10.Outros apartados

10.1) covid

Debido a la situación extraordinaria que temos neste curso 2020/21, as medidas que se adoptarán en caso de novo confinamento serán o uso das

plataformas dixitais facilitadas pola Xunta de educación. Neste caso usaremos a platafoma Moodle onde se lles enviarán tarefas e actividades

individuais seguindo os criterios de aprendizaxe que contén este módulo. ditas actividades serán avaliadas continuamente.

En canto as prácticas de talleres, usaremos sempre os EPIs e manteranse as distancias de seguridade sempre que se garantice o espazo axeitado

para o desenrolo destas, a desinfectaranse continuamente as ferramentas e útiles ou máquinas de traballo correspondentes.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3046 Electricidade do vehículo 72020/2021 198165

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ASUNCIÓN FERNÁNDEZ LORENZO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O noso Centro acolle alumnado procedente de varias  localidades do Baixo Miño .  Dentro das actividades produtivas máis relevantes da zona,

destacan as pesqueiras, as relacionadas co cultivo agrario (especialmente no referente á producción hortícola e viveirística) e á producción

vitivinícola. Considerar tamén a hostalaría e o turismo como motores da economía da zona, así coma numerosas empresas relacionadas coa

construcción e a automoción (talleres de automóbiles multimarca, de vehículos agrícola vehículos agrícolas,concesonarios  e auxiliares da

automoción)

Ao rematar o 2º curso, e unha vez superada a FCT, o alumno obterá o Título de Profesional básico en Mantemento de vehículos, que o capacitará

para realizar operacións básicas de mantemento electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos,

eléctricos e amobibles, e executando operacións básicas de preparación de superficies en condicións de seguridade e baixo a supervisión dun

técnico de nivel superior. En relación ao módulo de Electricidade, o alumno ao superar positivamente este, estará cualificado para realizar o

mantemento básico dos sistemas eléctricos de carga e arranque e realizar a substitución de elementos básicos do sistema eléctrico de alumeado e

dos sistemas eléctricos auxiliares, aplicando os procedementos estipulados polo fabricante e nas condicións de seguridade requeridas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
304600

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE
ELECTRICIDADE

50 30 X

2 SISTEMAS DE CARGA E
ARRANQUE

50 30 X

3 CIRCUITOS ELÉCTRICOS
AUXILIARES

60 25 X

4 MANUAL DE BOAS
PRÁCTICAS

38 15 X X

Total: 198

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDADE 50

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza operacións de medidas eléctricas básicas, tendo en conta a relación entre as magnitudes e as características dos equipamentos de medida SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Exposición sobre conceptos básicos de electricidade 30,011.1 Coñecer as unidades, composición e magnitudes básicas dos circuitos
eléctricos

1.2 Identificar os distintos tipos de circuitos ou asociación de consumidores

1.3 Coñecer os compoñentes eléctricos e electrónicos máis habitualmente
empregados no automóbil así como a súa simboloxía

1.4 Coñecer e identificar a simboloxía  de elementos electricos e electrónicos
básicos

Realización de medicións eléctricas e cálculos sinxelos 20,022.1 Realizar e analizar as medicións eléctricas empregando os útiles de
medida e comprobación

2.2 Aplicar a lei de Ohm sobre circuitos eléctricos básicos

50TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Relacionáronse os circuítos eléctricos básicos dun vehículo co seu funcionamento PE.1 - Exame e/ou traballo•

S 5 CA1.2 Relacionáronse os elementos eléctricos e electrónicos básicos utilizados no
automóbil coa súa composición, o seu funcionamento e a súa simboloxía

PE.2 - Exame e/ou traballo•

S 25 CA1.3 Comprobouse o funcionamento do circuíto eléctrico básico do vehículo, medindo
voltaxe, continuidade, resistencia e intensidade, en relación coas súas unidades de medida

LC.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 25 CA1.4 Realizáronse co polímetro medicións eléctricas de asociacións de resistencias en
serie e paralelo sobre circuítos eléctricos básicos, segundo os procesos establecidos

LC.2 - Tarefas realizada na aula-taller•

S 25 CA1.5 Relacionouse o valor das resistencias empregadas nos circuítos eléctricos básicos
do vehículo co seu código de cores

PE.3 - Exame e/ou traballo•

N 5 CA1.6 Realizáronse medicións de intensidade coa pinza amperimétrica sobre circuítos
eléctricos básicos do vehículo, segundo os procesos establecidos

LC.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Unidades e magnitudes.

 Composición dun circuíto eléctrico básico.

 Lei de Ohm.

 Asociación de resistencias.

 Equipamentos e utensilios de medida e comprobación.

 Representación da simboloxía dos elementos eléctricos e electrónicos básicos.

 Análise das medidas obtidas cos equipamentos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0 Exposición sobre
conceptos básicos de
electricidade  - Con esta
realizarase unha
aproximación do alumnado
ao tema

Exposición teórica da
unidade na aula por
parte da profesora
axudándose de
presentacións, videos,
internet e elementos
eléctricos e electrónicos
da aula-taller. Axuda e
orientación na
realización dos
exercicios propostos

• Seguir a exposición da
unidade por parte da
profesora, tomando
as notas que crea
convientes.

•

Realizar os exercicios
propostos pola
profesora e analizar os
resultados obtidos

•

•

Coñecer as unidades,
magnitudes e realizar
os cálculos básicos en
circuitos eléctricos
elementais, así como
coñecer os
compoñentes eléctricos
e electrónicos
empregados no
automóbil e a súa
simboloxía

•

Material didáctico de
elaboración propia.
Soporte audiovisual e
elementos eléctricos e
electrónicos da aula-
taller de electricidade.

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

PE.2 - Exame e/ou
traballo

•

20,0Realización de medicións
eléctricas e cálculos
sinxelos

Seguimento,
orientación e corrección
dos supostos prácticos
e exercicios propostos.

• Realización dos
supostos prácticos e
exercicios propostos,
analizando os
resultados operando
con orde, precisión,
limpeza e seguridade.

• Realizar e comprender
a través de medicións
eléctricas e cálculos
sinxelos as leis básicas
que rixen os circuitos
eléctricos. Adquirir
destreza na utilización
dos útiles de medición
e no manexo de
elementos eléctricos e
electrónicos

• Útiles de medida,
compoñentes eléctricos
e electrónicos da aula-
taller de electricidade

• LC.1 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.2 - Tarefas realizada
na aula-taller

•

LC.3 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

PE.3 - Exame e/ou
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

50,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 SISTEMAS DE CARGA E ARRANQUE 50

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións de mantemento básico de elementos do circuíto de carga e arranque, tendo en conta a relación entre os seus parámetros de
funcionamento e as especificacións de fábrica SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposición teórica do circuito de carga e arraque do vehículos 20,011.1 Coñecer a misión e o funcionamento básico  de cada elemento que
compón o sistema de carga e arranque

1.2 Identificar os elementos que compoñen os circuitos de carga e arranque

Realización de prácticas nos elementos que compoñen os
sistemas de carga e arranque

30,022.1 Realizar operacións de verificación e  mantemento básico nos sistemas
de carga e arranque

2.2 Coñecer e realizar técnicas de substitución dos elementos que constitúen
o circuito de carga e arranque

50TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Relacionáronse os principios de funcionamento dos sistemas de carga e arranque
cos seus compoñentes e coa situación no vehículo

PE.1 - Exame e/ou traballo•

N 5 CA2.2 Controlouse o nivel de electrólito da batería segundo as normas establecidas e, en
caso necesario, repúxose

LC.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 5 CA2.3 Verificouse a densidade do electrólito cos aparellos de medida adecuados, tendo en
conta a relación entre os parámetros de tensión e densidade

LC.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA2.4 Substituíuse a batería e comprobouse a súa conexión e o seu funcionamento,
conforme as condicións de seguridade requiridas

LC.3 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA2.5 Realizouse a substitución do motor de arranque e comprobouse a intensidade que
recibe e o seu funcionamento, conforme os procesos establecidos e as condicións de
seguridade requiridas

LC.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA2.6 Realizouse a substitución do alternador e comprobouse a carga da batería conforme
os procesos establecidos

LC.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA2.7 Realizouse a carga de baterías mediante o cargador segundo os parámetros e as
características técnicas establecidas

LC.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA2.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os
procedementos e as técnicas establecidas

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 10 CA2.9 Mantivéronse as medidas de seguridade que o traballo require TO.2 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Baterías.

 Nomenclatura da batería.

 Asociación de baterías.

 Carga de baterías e comprobación.

 Técnicas de substitución.

 Motor de arranque.

 Alternador. Técnicas de desmontaxe e montaxe. Verificacións básicas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Exposición teórica do
circuito de carga e arraque
do vehículos - Identificar e
coñecer o circuito de carga
e arranque do vehículo e o
funcionamento básico dos
elementos que o compoñen

Exposición dos
contidos da unidade,
empregando material
didáctico e elaboración
propia, audiovisuais,
internet...Explicación
sobre maqueta e/ou
vehículo dos elementos
que compoñen o
circuito de carga e
arranque así como o
seu funcionamento

• Seguimento das
explicacións da
profesora e realización
dos exercicios
propostos

• Comprender o
funcionamento do
circuito de carga e
arranque e identificar
os elementos que
compoñen

• Material didáctico de
elaboración propia,
soporte audiovisual.
Elementos do circuito
de carga e arranque,
maquetas e/ou
vehículos

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

30,0Realización de prácticas
nos elementos que
compoñen os sistemas de
carga e arranque  -
Realizaranse operacións
básicas de mantemento e
control no circuito de carga
e arranque e nos seus
elementos

Explicar as operacións
básicas de mantemento
no circuitos de carga e
arranque, orientar e
axudar na realización
das prácticas propostas
e operacións de
mantemento dos seus
elementos

• Realizar as prácticas
propostas con
pulcritude,precisión e
seguridade, aplicando
os procedementos e
técnicas establecidas.
Anotar e analizar os
resultados obtidos

• Saber facer o
mantemento e
verificacións básicas
dos elementos que
compoñen o circuito de
carga e arranque

• Maquetas e ou
vehículos. Ferramentas
e utillaxe para a
desmontaxe ,
mantemento e
verificación dos
elementos do circuito
de carga e arranque

• LC.1 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.2 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.3 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.4 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.5 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.6 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.2 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

50,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES 60

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o mantemento básico dos sistemas auxiliares do vehículo, analizando os elementos que compoñen cada circuíto e tendo en conta a relación entre os
seus parámetros de funcionamento e as especificacións de fábrica SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación dos diferentes circuitos eléctricos auxiliares e os
elementos que os compoñen

35,011.1 Coñecer os principais circuitos eléctricos auxiliares

1.2 Identificar elementos básicos dos circuitos eléctricos auxiliares dos
vehículos así coma o seu funcionamento

1.3 Interpretar esquemas eléctricos básicos dos circuitos básicos de
alumeado e maniobra

Realización de operacións básicas de mantemento e
verificación nos circuitos eléctricos auxiliares

25,022.1 Realizar reglaxes e verificacións básicas sobre elementos dos circuitos
auxiliares

2.2 evar a cabo operacións de substitución de compoñentes dos circuitos de
alumeado e maniobra

60TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA3.1 Relacionáronse os elementos básicos dos sistemas auxiliares do vehículo cos
elementos que os compoñen, a súa situación e o seu funcionamento

PE.1 - Exame e/ou traballo•

S 10 CA3.2 Realizouse a substitución de faros e pilotos do vehículo e comprobouse o seu
funcionamento e as súas características, segundo as especificacións de fábrica

LC.1 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA3.3 Substituíronse as lámpadas dos sistemas auxiliares, identificando o tipo e a
nomenclatura serigrafada, segundo os procedementos establecidos

LC.2 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10 CA3.4 Verificouse a continuidade dos fusibles e, en caso necesario, substituíronse, tendo
en conta as características do fusible e a cantidade de corrente que soporte

LC.3 - Tarefas realizada na aula-taller•

S 5 CA3.5 Substituíronse os relés dos sistemas auxiliares do vehículo, tendo en conta a
relación entre o tipo de relé e o circuíto correspondente

LC.4 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 15 CA3.6 Verificouse e axustouse a altura de faros co regroscopio, segundo as especificacións
de fábrica

LC.5 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.7 Substituíronse as bucinas do vehículo e verificouse o seu funcionamento LC.6 - Tarefas realizadas na aula-taller•

N 5 CA3.8 Realizouse a substitución do limpaparabrisas, lavaparabrisas e lavafaros, e
comprobouse o seu axuste e o seu funcionamento, segundo as especificacións técnicas

LC.7 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 5 CA3.9 Substituíronse os interruptores e os conmutadores do vehículo, e comprobouse o
seu funcionamento

LC.8 - Tarefas realizadas na aula-taller•

S 10  CA3.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema de intermitencias e iluminación: principio de funcionamento.

 Relés.

 Fusibles.

 Interruptores e conmutadores.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe. Comprobacións básicas.

 Axuste de faros.

 Accesorios.

 Bucinas: elementos que as compoñen; técnicas de substitución e verificación.

 Limpaparabrisas, lavaparabrisas e lavafaros: tipos; técnicas de desmontaxe e montaxe; comprobacións básicas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

35,0Explicación dos diferentes
circuitos eléctricos
auxiliares e os elementos
que os compoñen -
Coñecer e interpretar
circuitos eléctricos
auxiliares, así como
identificar os distintos
elementos que os
compoñen

Exposición por parte da
profesora dos principais
circuitos eléctricos
auxiliares: Tipoloxía,
funcionamento,
esquemas eléctricos,
elementos que os
constitúen..

• Seguir a exposición da
unidade e realizar os
exercicios propostos e
actividades
encomendadas.

• Coñecer e identificar
elementos dos circuitos
eléctricos auxiliares:
Relés, fusibles,
interruptores, bucinas,
lámpada, pilotos...

•

Coñecer e identificar os
principais circuitos
eléctricos auxiliares do
vehículo : Sistema de
alumeado, maniobra ,
sinalización,
sinalización acústica..

•

Saber interpretar
esquemas eléctricos
sinxelos de diferentes
circuitos auxiliares

•

Maquetas de circuitos
eléctricos auxilares
e/ou vehículos.
Manuais, material
audiovisual, internet,
videos..

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Realización de operacións
básicas de mantemento e
verificación nos circuitos
eléctricos auxiliares -
Levaremos a cabo
operacións básicas de
mantemento e verificación
dos circuitos eléctricos
auxiliares do vehículo

Supervisar as prácticas
realizadas polos
alumnos aclarando as
dúbidas que puideran
xurdir

•

Orientar e corrixir ao
alumnado na
realización das tarefas
encomendadas

•

Realizar prácticas de
desmontaxe e montaxe
de elementos dos
circuitos eléctricos
auxiliares, verificando a
súa funcionalidade e
operando con orde,
limpeza, e seguridade.

•

Localizar e reparar
avarías sinxelas nos
circuitos eléctricos
auxiliares, realizando
os axustes e reglaxes
cando proceda.

•

Saber
montar/desmontar
elementos dos circuitos
eléctricos auxiliares
(lámpadas, pilotos,
bucinas, fusibles,
limpiparabrisas..)

•

Saber detectar avarías
sinxelas nos circuitos
eléctricos auxiliares

•

Saber realizar reglaxes
de faros

•

Maquetas e /ou
vehículos. Ferramentas
e utillaxe para a
desmontaxe ,
mantemento e
verificación dos
elementos dos circuitos
eléctricos auxiliares

• LC.1 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.2 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.3 - Tarefas realizada
na aula-taller

•

LC.4 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.5 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.6 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.7 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

LC.8 - Tarefas realizadas
na aula-taller

•

PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

60,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS 38

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realización de supostos prácticos sobre a práctica
emprendedora

8,011.1 Coñecer pautas básicas para a iniciativa emprendedora

Explicación sobre as normas de seguridade no traballo e
realización de supostos prácticos

15,022.1 Coñecer os factores de risco no taller de electromecánica

2.2 Coñecer a sinalización de seguridade no taller

2.3 Coñecer e aplicar os equipos de protección individual , sí como manter a
orde e limpeza no posto de traballo

2.4 Identificar os dispositivos de máquinas para a seguridade activa

Explicación sobre as normas de protección ambiental no
traballo e realización de supostos prácticos

15,033.1 Coñecer e respectar as normas ambientais no posto de traballo

38TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de electricidade do vehículo

OU.1 - Realización dos supostos prácticos•

S 5 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de electricidade do vehículo

OU.2 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de electricidade do vehículo

OU.3 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e as máquinas que se vaian manexar

OU.4 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos eléctricos en diferentes operacións do proceso OU.5 - Realización dos supostos prácticos•

S 10 CA5.3 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso PE.1 - Exame e/ou traballo•

S 10 CA5.4 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal e ambiental TO.1 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 20 CA5.5 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

TO.2 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

S 5 CA5.6 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller, e
depositáronse nos seus contedores específicos

TO.3 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

N 5 CA5.7 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior
recollida

TO.4 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.8 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza TO.5 - Realización axeitada dos exercicios
prácticos

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 A persoa emprendedora nas operacións de electricidade do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de electricidade do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de electricidade do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Realización de supostos
prácticos sobre a práctica
emprendedora

Propoñer diferentes
supostos prácticos para
que o alumnado
traballe determinados
valores e actitudes
asociados á persoa
emprendedora:
creatividade, iniciativa,
motivación

• Realizar os supostos
prácticos e participar
nas actividades
propostas

• Integrar valores e
actitudes das persoas
emprendedoras  nas
pautas de traballo

• Fichas de traballo,
documentais, videos,
recursos de internet

• OU.1 - Realización dos
supostos prácticos

•

OU.2 - Realización dos
supostos prácticos

•

OU.3 - Realización dos
supostos prácticos

•

15,0Explicación sobre as
normas de seguridade no
traballo e realización de
supostos prácticos  -
Coñeceremos e
aplicaremos as normas de
seguridade no traballo e

Explicación sobre os
riscos, medidas de
seguridade persoal e
colectica  máis
habituais na área
eléctrica de
mantemento de
vehículos. Información
sobre a sinalización de
seguridade no taller

•

Proposta e deseño de
diferentes supostos
prácticos para
identificar riscos, aplicar
medidas  de seguridade
persoal e colectiva e
para coñecer e
identificar a sinalización
de seguridade no taller

•

Realizar os supostos
prácticos propostos,
identificando os riscos
propios do taller, e
adoptando as
medidades de
seguridade persoal e
colectivas para
minimizar estes.

• Identificar os riscos
máis habituais na área
eléctrica de
mantemento

•

Coñecer as normas e
sinalización de
seguridade no taller

•

Empregar os equipos
de protección individual
nas operacións de
mantemento eléctrico
de vehículos

•

Fichas de traballo,
documentais, videos,
recursos de internet,
EPI¿S..

• OU.4 - Realización dos
supostos prácticos

•

OU.5 - Realización dos
supostos prácticos

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.2 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.5 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Explicación sobre as
normas de protección
ambiental no traballo e
realización de supostos
prácticos - Coñeceremos e
aplicaremos as normas
ambientais no possto de
traballo

Explicar ao alumnado
os riscos ambientais
asociados aos
procesos de reparación
de vehículos na área de
electricidade

•

Explicar a importancia
da xestión de residuos
no taller de reparación
de vehículos na área de
electricidade,
fomentando a
conciencia ambiental

•

Coñecer os riscos
ambientais e de xestión
de residuos no taller de
vehículos na área de
electricidade e aplicar
nos procesos as
normas pautadas de
seguridade persoal e
ambiental

• Coñecer os riscos
ambientais no taller de
reparación e aplicar
eses coñecementos
aos traballos realizados
na área de electricidade
nos talleres de
reparacion de vehículos

• Videos, material
audiovisual, internet..

• PE.1 - Exame e/ou
traballo

•

TO.1 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.3 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.4 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

TO.5 - Realización
axeitada dos exercicios
prácticos

•

38,0TOTAL
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Os mínimos exixibles figuran no epígrafe 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación será continua e realizarase durante todo o proceso de aprendizaxe.

A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

Os aspectos de avaliación serán:

Probas escritas

Valóranse os coñecementos técnicos adquiridos polo alumno, tanto dende o aspecto teórico coma sobre a capacidade de aplicalos na práctica.A

puntuación será do 0 a 10. O peso da cualificación de cada pregunta aparecerá indicada no texto da mesma pregunta. Será necesario acadar unha

nota igual ou superior a 5 para considerar superada a proba.

Como minimo realizarase unha proba escrita por avaliación, en caso  de facer máis dunha proba por avaliación, calcularase a nota media ou

ponderada, segundo a importancia e/ou extensión da materia incuída en cada unha delas, sempre que a nota non sexa inferior a 4.

Traballos e prácticas na aula- taller

Será o resultado da valoración das distintas prácticas executadas polo alumno, ben sobre  maquetas, sobre elementos previamente desmontados,

ou no taller sobre vehículo . Valoraranse aspectos tales como: Coidado do material, instalacións,equipamento e ferramentas, actitude  ordeada e

metódica na realización de tarefa, limpeza na execución de actividades e no posto de traballo, actitude responsable e iniciativa no traballo

individual e grupal, desenvolvemento do traballo de xeito autónomo e esfórzase na realización de tarefas, seguimento das indicacións pertinentes e

as especificacións técnicas, utilización dos  EPIS de xeito adecuado e cumprimento das medidas de seguridade colectiva, identificación dos riscos

e perigos no desenvolvemento das tarefas, cumprimento das normas pèrtinentes en canto a xestión de residuos e  ambiental e resposta positiva

ante  problemas e dificultades que se poidan presentar no desenvolvemento das actividades   Estas prácticas terán un valor do 70% da nota neste

apartado. O 30% restante corresponderá ás fichas de traballo ou memorias, que cada alumno terá que facer sobre cada práctica realizada e que

deberán ser entregadas en forma e prazo indicado pola docente. Nestas fichas valorarase o relato correcto do proceso efectuado en cada práctica,

o correcto cumprimento dos distintos apartados da mesma, os esquemas da práctica (si procede) así como a limpeza e claridade. A entrega en

prazo destas fichas non aporta puntuación, e requisito para a baremacion, entregar fóra de prazo implicará un desconto do 75% na puntuación.

Será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media  para obter a cualificación positiva neste aspecto.

esario acadar unha nota igual ou superior a 5 de media  para obter a cualificación positiva neste aspecto.

Aspectos avaliables en porcentaxes:

Probas escritas :50 %

Valoración dos traballos e prácticas na aula : 50 %

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A nota final de cada avalición será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nos aspectos avaliables ,sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das partes para poder realizar a media.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das avaliacións, sendo necesario acadar un

mínimo de 5 en cada unha das avaliacións.

A aproximación a número enteiro das notas numéricas será como segue:

entre 0,00 e 1,50=1

entre 1,51 e 2,50=2

entre 2,51 e 3,50=3

entre 3,51 e 4,50=4

entre 4,51 e 5,50=5

entre 5,51 e 6,50=6

entre 6,51 e 7,50=7

entre 7,51 e 8,50=8

entre 8,51 e 9,50=9

entre 9,51 e 10=10

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A recuperación das partes non superadas nunha avaliación realizarase, como norma xeral,  na avaliación seguinte, dacordo co procedemento  que

se relata:

O alumnado  que non acadara a cualificación positiva  na proba ou probas escritas terá que realizar unha única  proba escrita, que se formulará  en

base aos contidos non superados e será valorada conforme aos criterios expostos no epígrafe 5 da programación.

Tamén se poderá superar mediante a elaboración dun traballo  sobre a materia obxecto de recuperación, sempre que acadase  a cualificación

positiva nos outros dous aspectos avaliables. A nota obtida por este procedemento non computará máis de 5.

O alumnado que non acadara a cualificación positiva no aspecto traballos e prácticas na aula-taller, realizará un exame práctico que se formulará

en base ás partes prácticas non superadas e/ou  realizará unha serie de prácticas seleccionadas  pola docente que serán valoradas conforme aos

criterios expostos no epígrafe 5 da programación . Neste último caso deberá entregar o alumno a correspondente ficha ou memoria de prácticas.

A data ou datas  para a recuperación das partes non superadas, consensuarase previamente co alumnado afectado.

Co ánimo de respectar a diversidade de ritmos e circunstancias de cada alumno, recóllese a posibilidade de recuperar as partes non superadas

antes de finalizar a avaliación, quedando esta opción a criterio da docente.

Para todos aqueles alumnos que, chegado o fin de curso non conseguiran acadar a avaliación positiva  da forma anteriormente descrita, disporán

dunha última proba  de caracter teórico-práctico que fará referencia os contidos mínimos desta programación naqueles aspectos non superados.

Serán aplicados os criterios de avaliación e cualificación estipulados nesta programación.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para aquel alumnado  que perda o dereito á avaliación continua segundo o establecido na  normativa,  realizarase unha

proba extraordinaria de avaliación, que permitirá ao  alumno evidenciar a adquisición dos resultados da aprendizaxe establecidos.

Datas da proba:  As datas e horario serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro ou na porta da aula onde normalmente se imparten as

clases deste módulo.

Constará dunha proba práctica e outra teórica ou ben unha combinación de ambas, segundo o profesorado considere oportuno para o

aproveitamento e resultado satisfactorio do procedemento de avaliación. Na formulación e avaliación destas probas, aplicaranse os criterios de

cualificación e os mínimos exixibles recollidos na programación.

Reforzos para lograr a recuperación: Durante o curso o alumnado poderá consultar dúbidas e contribuír ó seu plan individualizado de recuperación.

Teranse en conta os intrumentos de avaliación positivos a aquel alumno que perdendo o dereito á avaliación, demostre aproveitamento das horas

que ven a clase  aplicando os criterios de corrección e cualificación  expresados na programación

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Realizarase nas reunións de departamento cunha frecuencia mínima mensual seguimento da programación na cal se reflectirá o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer unha  avaliación do planificado na presente programación e da

propia práctica docente: de xeito continuo, o profesor avaliará a medida na que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas

distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir si incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se considera

necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
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A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Así mesmo,

deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Realizarase unha proba escrita con preguntas

sinxelas relacionadas cós contidos do módulo para determinar o nivel inicial de coñecementos. Dita proba non computará na avaliación do curso.

Tamén se recabará información sobre estudos previos cursadso, experiencia profesional etc.. Dos resultado da avaliación inicial obteranse

información para determinar posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado

en relación co perfil profesional correspondente. Serviranos ademais como ferramenta de  valoración cualitativa do alumnado, tanto  desde un

punto de vista grupal como individual. É un transvasamento de información no que están implicados todos os membros do Equipo Educativo, e

polo tanto, é esencial para coñecer o punto de partida do noso labor docente e titorial co grupo.

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

Para aquel alumnado que non  responda globalmente aos obxectivos programados, adoptarase unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe :

Actividades abertas para que cada alumno as realice segundo as súas posibilidades, ofrecer esas actividades cunha gradación de dificultade en

cada unidade de traballo, organizar a aprendizaxe mediante proxectos que motiven e axuden a relacionar e aplicar coñecementos e propoñer

tarefas e actividades de reforzo que prioricen os contidos mínimos de cada unidade didáctica .

 Poderase formular, entre outras:

- Repetición de exercicios e prácticas de taller

- Realización de resumes de cada unidade didáctica.

- Realización de traballos extras a realizar

- Utilización das novas tecnoloxías

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante o desenvolvemento do módulo farase fincapé nos seguintes aspectos:

Educación ambiental: Resaltarase a  importancia de cumprir as normas medioambientais, especialmente no que respecta aos materiais cos que se

traballa na área de electromecánica. Potenciaranse actitudes persoais de aproveitamente de materiais durante o desenvolvemento das

actividades.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade  no traballo, así como o

cumprimento das normas de seguridade, especialmente cando se utilicen máquinas e/ou ferramentas que impliquen riscos.

Educación para a convivencia e a paz: Motivando e facilitando o traballo en grupo, durante a realización das actividades do módulo que o permitan.

Traballarase sobre todo a actitude de diálogo frente ao conflicto.  Fomentarase actitudes de respeto cara as persoas, sexa cal sexa a súa condición

social, sexual, racial ou as súa crenzas, valorando o pluralismo e a diversidade.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se contemplan actividades complementarias e extraescolares polas circunstancias excepcionais impostas pola actual situación derivada da

pandemia COVID-19.

10.Outros apartados

10.1) Ensino semipresencial

No caso de ter que impartir  formación telemática por mandato das autoridades educativas e/ou sanitarias en función da evolución da pandemia

COVID-19, será preciso adaptar os contidos e os procesos de avaliación a estas circunstancias excepcionais. No caso de que en certos momentos

do curso non se poidan impartir docencia de forma presencial no Centro, faránse de xeito telemático, potenciando os contidos teóricos sobre a

temática a impartir neses momentos e inclusive adiantar novos contidos, adaptando á teledocencia, a  metodoloxía na impartición de contidos e

elaboración de probas.

    Os criterios de avaliación e de cualificación serán os mesmos que os citados nos puntos anteriores, iso si, extrapolados de forma proporcional  á

posible  modificación de actividades non presenciais.

    Os mínimos exixibles corresponderanse tamén co definido nesta programación.

    Utilizaremos principalmente a aula virtual do Centro (plataforma moodle), sen menoscabo do emprego doutras plataformas de educación

telemática de fácil  manexo por parte do alumnado, inclusive outros medios de omunicación telemáticas que se consideren oportunos, tanto para a

impartición de contidos e actividades de ensino e aprendizaxe, como para a entrega de tarefas, exercicios prácticos, traballos   tendo en conta as

circunstancias particulares de cada alumno ou alumna, así coma os medios materiais dispoñibles.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3043 Mecanizado e soldadura 72020/2021 210175

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO TARRÍO ROZAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos consiste en realizar operacións básicas de mantemento

electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando

operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e

protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua

estranxeira.

O módulo de mecanizado e soldadura forma parte do titulo profesional básico en mantemento de vehículos. Impártese no Ies de Fene, situado en

Barallobre. Fene e un concello rural e industrial. A sua principal actividade económica durante a segunda mitade do século XX, foi a construcción

naval. Diversas crisis no sector desembocaron en sucesivas reconversións, como consecuencia, unha elevada tasa de paro e unha dubitativa

recuperación económica, foron arrastradas durante anos sen recuperar a puxanza de épocas pasadas. Hoxe o municipio esfórzase por diversificar

pouco a pouco a sua economía, incrementando a súa superficie industrial e atraendo novas actividades económicas que permitan superar a

excesiva dependencia que a economía local ten ainda do sector naval.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP3043_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Introducción o taller de
mecanizado e soldadura

Coñecer ferramentas e equipos utilizados no taller e aprender
a manexalos

20 10 X X

2 Metroloxía e trazado Coñecer as unidades de medida, útiles de medida e útiles de
trazado.

40 25 X X

3 Debuxo técnico Aprender a realizar representación gráfica de pezas. 10 5 X

4 Técnicas de mecanizado Conocer as técnicas mais empregadas no mecanizado básico
de pezas.

70 30 X

5 Soldadura de metales e
plásticos

Coñecer os distintos tipos de soldadura, equipos e materiais
de aportación.

70 30 X

Total: 210

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción o taller de mecanizado e soldadura 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificar e coñecer o funcionamento das ferramentas e
materiais utilizadas no taller de mecanizado e soldadura.

20,011.1 Saber utilizar de maneira axeitada as máquinas e ferramentas do taler de
mecanizado e soldadura.

20TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se vaia
desenvolver

LC.1•

S 10 CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en función das súas
prestacións no proceso

LC.2•

S 5 CA2.3 Relacionáronse os tipos de materiais con parámetros de velocidade, avance e tipo
de ferramenta

TO.1•

S 5 CA2.4 Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas a cambios de
ferramenta e formato

TO.2•

S 10 CA2.5 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos
equipamentos, dos utensilios e das ferramentas

TO.3•

S 10 CA2.6 Ordenouse o posto de traballo evitando accidentes propios da profesión TO.4•

S 10 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se
empreguen e dos equipamentos e das máquinas que se manexen

PE.1•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso de mecanizado ou
soldadura

PE.2•

S 10 CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de
cada proceso

LC.3•

S 10 CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas
actividades de cada proceso

LC.4•

S 10 CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza LC.5•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Identificación do proceso de traballo.

 Clasificación de equipamentos, utensilios e ferramentas.

 Materiais: produtos férreos, aceiros, aliaxes non férreas e plásticos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Identificar e coñecer o
funcionamento das
ferramentas e materiais
utilizadas no taller de
mecanizado e soldadura. -
Coñecer materiais,
ferramentas e equipos
utilizados no taller e
aprender a manexalos

Explicar a organización
do taller, o
funcionamento das
máquinas e
ferramentas e as
características dos
materiais.

• Realizar a
organización,
mantemento posta a
punto das máquinas, e
clasificación dos
materiais utilizados no
taller.

• Axustar e regular as
máquinas e equipos.

• Máquinas, útiles e
ferramentas.

• LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

20,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Metroloxía e trazado 40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar NO

RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, e describe o proceso NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificar e empregar os útiles de medida e operar
destramente con eles facendo medicións.

40,011.1 Aprender a medir cos útiles de medida e coñecer os útiles empregados
no trazado

40TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se vaia
desenvolver

PE.1•

S 20 CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en función das súas
prestacións no proceso

TO.1•

S 20 CA2.5 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos
equipamentos, dos utensilios e das ferramentas

LC.1•

S 20 CA2.6 Ordenouse o posto de traballo evitando accidentes propios da profesión LC.2•

S 20 CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se vaian utilizar,
en relación coas características do traballo encargado

TO.2•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Metroloxía: concepto de apreciación e estimación; aparellos de medida directa (regra, metro, calibre pé de rei e micrómetros); análise e utilización dos aparellos de medida directa e por
comparación.
 Clasificación de equipamentos, utensilios e ferramentas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Identificar e empregar os
útiles de medida e operar
destramente con eles
facendo medicións. -
Coñercer a metroloxía e as
unidades de medida e o
manexo dos aparatos de
medida.

Explicar as unidades de
medida e o
funcionamento dos
instrumentos de
medición e útiles de
trazado

• Coñecer os aparellos
de medida e trazado e
realizar medicións.

• Realizar medidas cos
distintos aparellos de
medida.

• útiles de medida,
calibre, micrómetro,
reloxio comparador,
galgas, reglas, puta de
trazar.....

• LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

40,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Debuxo técnico 10

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Interpreta, cota e reproduce planos sinxelos de diferentes elementos e pezas, con interpretación das súas características, aplicando procesos normalizados SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realizar representación gráfica de pezas. 10,011.1 Aprender a realizar a representación gráfica de pezas e acotar.

10TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza ou do elemento que haxa que
utilizar no proceso de mecanización

PE.1•

S 20 CA1.2 Realizouse a reprodución do plano sobre papel e na superficie que se deba
mecanizar

PE.2•

S 10 CA1.3 Identificáronse e clasificáronse os utensilios de debuxo e trazado en función do
proceso que cumpra realizar

PE.3•

S 10 CA1.4 Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra
utilizar, seguindo os procedementos establecidos

PE.4•

S 10 CA1.5 Seleccionáronse as ferramentas de medida clasificándoas de acordo co plano e coa
superficie onde haxa que realizar o proceso

PE.5•

S 10 CA1.6 Realizáronse as medidas coa precisión que o proceso exixe e conforme os
procedementos establecidos

PE.6•

S 20 CA1.7 Operouse de xeito ordenado, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

PE.7•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos da normalización e cotación.

 Representación de pezas. Vistas normalizadas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Realizar representación
gráfica de pezas. - Coñecer
os sistemas de
representación e acotación
gráfica de pezas.

Explicar os sistemas de
representación gráfica
e acotación.

• Realizar representación
gráfica de pezas.

• Coñecer os sistemas
de representación
gráfica e realizar planos
sinxelos no taller.

• Aula polivalente, reglas,
pezas.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

10,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas de mecanizado 70

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, e describe o proceso SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realizar prácticas de mecanizado básico, cortes con sierra,
limado, tradeado e roscado.

70,011.1 Aprender as técnicas de mecanizado básico e operar destramente cos
útiles e ferramentas.

70TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se vaian utilizar,
en relación coas características do traballo encargado

LC.1•

S 10 CA3.2 Suxeitouse a peza de xeito adecuado no torno de banco LC.2•

S 10 CA3.3 Realizouse o achandamento, o escuadro e o paralelismo das caras da peza, coa
lima adecuada e seguindo os procedementos establecidos

TO.1•

S 10 CA3.4 Realizáronse con precisión as operacións de corte, identificando os seus parámetros
e aplicando as técnicas e os procedementos establecidos

TO.2•

S 10 CA3.5 Realizáronse con destreza os procesos de tradeadura, seleccionando as
ferramentas propias a cada material, e describíronse as características destas

TO.3•

S 10 CA3.6 Executouse con habilidade o procedemento de roscaxe á man, identificando o tipo
de rosca e manexando as ferramentas precisas para roscar trades e espárragos

LC.3•

S 10 CA3.7 Realizáronse con precisión procesos de remachadura de diversos tipos, asegurando
que a unión se efectúe segundo as especificacións técnicas e en condicións de calidade

LC.4•

S 15 CA3.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os
procedementos e as técnicas adecuadas e seguindo as ordes establecidas

LC.5•

S 15 CA3.9 Comprobouse a calidade do produto resultante e corrixíronse as anomalías
detectadas

TO.4•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Selección do procedemento.

 Orde no desenvolvemento dos procesos: limadura, serraxe, roscaxe, remachadura e tradeadura.

 Comprobación e verificación do desenvolvemento do traballo.
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4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

70,0Realizar prácticas de
mecanizado básico, cortes
con sierra, limado, tradeado
e roscado. - Coñecer as
técnicas de mecanizado
básico de pezas.

Explicar as técnicas de
mecanizado, limado,
serrado, tradeado e
roscado.

• Realizar operacións de
mecanizado
conseguindo os
resultados esixidos e
mantendo orde e
limpeza no posto de
traballo.

• Aprender a facer as
operacións de
mecanizado, limado,
tradeado, roscado,
identificación de roscas.

• Serras, limas, trade,
radiais, serra de cinta,
brocas, útiles de
roscado.

• LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

70,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Soldadura de metales e plásticos 70

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamentos e aplicando as especificacións técnicas do proceso SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Realizar prácticas de soldadura de materiais metálicos e
plásticos.

70,011.1 Aprender a realizar unións soldadas, o funcionamento dos equipos de
soldadura e a regulación dos seus parámetros.

70TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Identificouse e organizouse o material e as súas propiedades LC.1•

S 10 CA4.2 Clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das características do
material que cumpra soldar

PE.1•

S 10 CA4.3 Preparouse o material base adecuándoo á soldadura que se vaia realizar
(mecanizado da superficie, preparación de bordos, etc.)

TO.1•

S 10 CA4.4 Limpáronse as superficies de unión e elimináronse os residuos existentes LC.2•

S 10 CA4.5 Seleccionouse o material de achega e os desoxidantes en función do material que
cumpra soldar

LC.3•

S 10 CA4.6 Conectáronse adecuadamente as fontes de alimentación, logo de seleccionar os
parámetros de traballo, e identificáronse os elementos que as compoñen

LC.4•

S 10 CA4.7 Realizáronse as unións soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco
voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos, sen defectos aparentes

TO.2•

S 20 CA4.8 Comprobouse se a soldadura realizada cumpre coas características prescritas e se
ten un acabamento correcto

TO.3•

S 10 CA4.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

LC.5•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldadura: eléctrica por arco voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos.

 Aplicación do proceso a diferentes casos con materiais de achega e desoxidantes.

 Técnicas de soldadura.
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4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

70,0Realizar prácticas de
soldadura de materiais
metálicos e plásticos. -
Coñecer as técnicas de
soldadura e os equipos
empregados.

Explicar as distintas
técnicas de soldadura,
os equipos e a
regulación dos
mesmos, aplicando as
medidas de seguridade.

• Preparar as superficies
das pezas, regular os
equipos e realizar a
soldadura.

• Realizar a unión de
materiais metálicos e
plásticos por meidios
de soldadura.

•

Regular as maquinas e
equipos de soldadura e
coñecer os materiais de
aportación e os gases
que se empregan.

•

Máquinas de soldar,
radiais, ferramentas...

• LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

70,0TOTAL
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Para acada-la  1ª avaliación positiva o alumno terá que:

Cumpir os minimos establecidos nas seguintes unidades didactitas ¿¿¿U.D.1 e U.D.2

Para acada-la  2ª avaliación positiva o alumno terá:

cumplir os mínimos establecidos nas seguintes unidades didácticas U.D.3 e U.D.4

Para acada-la  3ª avaliación positiva o alumno terá:

cumplir os mínimos establecidos nas seguintes unidades didácticas  na U.D.5

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza a Xefatura de Estudos.

   A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

   A nota final de cada avaliación valorarase sobre 10 puntos, sendo necesario un mínimo de 5 puntos para aprobar dita avaliación. A nota será  un

50% da nota do exame final de avaliación (ou a media no caso de considerarse necesario a realización de varios parciais); un 40% os distintos

traballos realizados no taller, así como a presentación das memorias de prácticas individuais e outras actividades prácticas a non entrega de algun

traballo ou memoria en algunha das avasliacións sera un suspenso nesa avaliación; e o 10%  restante da nota de avaliación valorarase a actitude

do alumno/a (predisposición ao traballo, cumprimento das normas de seguridade e medioambientais,  interese e motivación).

   O Módulo considerarase superado si se teñen superado (mínimo cun 5) cada una das tres avaliacións.

  A avaliación será continua. A aplicación deste proceso require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

  Ao alumnado en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e

que serán un claro referente para a súa avaliación.

   Para a cualificación teranse en conta, como mínimo, os seguintes aspectos:

     - Coñecementos teórico-prácticos.

     - Traballos e exercicios realizados.

     - Participación e relación no entorno de traballo.

     - Mantemento e cumprimento das normas de orde e seguridade e hixiene.

     - Puntualidade e asistencia a clase.

   - Instrumentos de avaliación.

     - Observación directa e sistemática do alumnado: asistencia, interese, participación, etc.

     - Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos prácticos, memoria-resumo, etc.

     - Entrevistas ou diálogos: cos alumnos/as tanto a nivel grupo-clase, como de forma particular.

     - Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

     - Listaxe de cotexo: aplicada a coñecementos, habilidades e actitudes.

     - Probas específicas: proba de avaliación, fichas, traballos puntuais e cuestionarios.

     - Rexistro de autoavaliación.

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

O proceso de avaluación e continuo na FP  básica. De tal xeito que un alumno que aprobe a terceira avaliación aproba o módulo. Os alumnos que

teñan pendente en xuño calquera avaliación terá que avaliarse en setembro de ditas avaliacións pendentes.

As probas de recuperación constarán  dunha proba teórica e/ou  práctica. Se non supera con un 5 a primeira proba teórica non terá dereito a

segunda proba práctica.

A nota final da avaliación a recuperar será a media  destas duas probas sempre e cando teña superada as duas probas.

A nota final do modulo será a media das tres avaliacións.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A perda do dereito a avaliacion continua nun módulo regularase pola normativa vixente. Dito dereito non será de aplicacion aos alumnos en idade

de escolarización obrigatoria.

Os alumnos que non estén en idade de escolarización obrigatoria o número máximo de faltas para ter dereito a ser avaliado polo procedemento

ordinario,  non poderá ser superior o 10% da duración do módulo. A superación desta porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte

do alumno. No caso do módulo de Mecanizado e soldadura o número máximo de  faltas será de 21 sesións.

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica. Dita proba estará baseada nos

puntos fixados nos contidos mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei.

No caso de que dita/s proba/s fosen avaliadas positivamente, o alumno superaría o módulo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Farase unha revisión mensual para verificar que se cumpren os contidos, tarefas propostas e temporización establecidas na progra mación inicial.

Tomaranse as medidas necesarias para que se oubese desviacións se proceda a sua corrección.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para asi detectar os coñecementos previos dos alumnos/as e tamén  posibles problemas físicos ou psíquicos

que poidan interferir no normal deselvolvemento das actividades de ensino-aprendizaxe.

As primeiras semana realizarase unha proba diseñada polo profesor do módulo na que se contemplen os coñecementos xerais previos que

deberian ter os alumnos. Dito documento terá unha base científico-tecnolóxica propia dos alumnos, outra para averiguar as técnicas e metodoloxía

de estudos enpregados polos alumnos e unha derradeira de razoamento e aplicación de resolución de cuestións lóxicas.

Dita avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas
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capacidades. Asé mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Se o alumno resulta descoñecido para o profesor que imparte o módulo é necesario obter información do mesmo, empregando os métodos

necesarios tales coma:

     a) Informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, se o centro os tivese ou se os alumnos ou alumnas os achegan.

     b) Dos estudos académicos ou as ensinanzas de formación profesional (de carácter regrado, ocupacional ou continuo) previamente realizados.

     c) Do acceso mediante proba para o alumnado sen titulación.

     d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no gru-po.

     e) Da experiencia profesional previa.

     f) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

Esta avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para o alumnado.

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

O reforzo educativo estará dirixido a aquele/s alumno/s que non poden segui-lo proceso ordinario de ensino-aprendizaxe.

Terase en conta a Orde do 6 de outubro do 1995, pola que se regulan as adaptacións do Currículum nas ensinazas de réximen xeral.

O alumnado con necesidades educativas especias poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio especifico así o xustifiqueb, para cursar

os Ciclos Formativos en reximen  ordinario de xeito fragmentado por módulos (art. 61 do Decreto 114/2010).

Solicitarase apoio técnico o departamento de orientación do instituto.

Cando o   progreso dun   alumno   non   responda    globalmente  os  obxectivos  programados e, previamente valorado polo departamento de

orientacion do centro, o equipo docente adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo ou Adaptación Curricular. As medidas de reforzo

educativo serán elaboradas polo profesor que imparte o módulo, co coñecemento do titor e este comunicarallo ó equipo directivo e familia do

alumno.

En ningún caso a Adaptación Curricular poderá afectar a desaparición de obxectivos relacionados con competencias profesionais básicas para o

logro da competencia xeral característica do título.

O profesor dun módulo, de forma xeral, aplicará os alumnos que sexa necesario, para dito módulo, as seguintes medidas de reforzo que serán de

aplicación en pequeno grupo ou individual:

          1- Dentro das Unidades didácticas, puntos ou obxectivos claves do tema en cuestión por parte do profesor.

          2- Dedicación ou repetición das prácticas ou outras que poidan lograr as mesmas capacidades.

          3- Exercicios, cuestións ou problemas de reforzo.

          4- Realización de memorias tecnolóxicas sobre as unidades didácticas pendentes.

          5- Realización de actividades que en todo caso terán unha finalidade de reforzar o aprendizaxe e autonomía do alumno.

Por outra banda, e   de   forma   concreta,   o  profesor fará unha exame teórico e/ou práctico de recuperación de cada avaliación suspensa unha

vez aplicadas as medidas de reforzo antes mencionadas. Dita proba farase antes da seguinte avaliación, si é avaliada positivamente o alumno

recupera a avaliación en cuestión.

O titor despois de cada sesión de avaliación así como cando se dan as circunstancias que o aconsellen, informará ós pais e alumnos sobre o

aproveitamento académico destes e da marcha do proceso educativo. Informándolles da mesma maneira do reforzo educativo que se adopten.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

MEDIDAS DE EDUCACIÓN EN VALORES
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Educación mediambiental: inculcar os alumnos a responsabilidade no tratamento dos residuos, combustibles, aceites e graxas, así coma na

importancia da reducción das emisións contaminantes emitidas a atmósfera. Conciencialos que estar expostos as emisións dos motores supoñen

graves riscos para a saude, e a necesidade de empregar sitemas de extración dos gases nos lugares de repación.

Educación para a saude: inculcando os alumnos as normas de seguridade e hixiene no traballo e o emprego das EPIs axeitadas para cada caso.

Educación para a igualdade de xeñero: inculcar os alumnos o compañeirismo e o respeto ó individuo, sen distinción do sexo, razas ou relixión, así

coma a convivencia dentro dun grupo.

Educacion cívica: limpeza, respeto polos compañeiros e profesorado, puntualidade, respeto polos medios técnicos e instalacións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Este ano por mor da COVID 19 non se prevén actividades nin visitas as empresas.

10.Outros apartados

10.1) Soldadura oxiacetilenica

Explicar o funcionamento da soldadura oxiacetilenica.

Por mor do confinamento na COVID 19 as clases seguiranse na aula virtual de moodle de dito centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3047 Mecánica do vehículo 112020/2021 295246

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO TARRÍO ROZAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

  A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos consiste en realizar operacións básicas de mantemento

electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando

operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e

protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua

estranxeira.

   - Competencias do título.

  As competencias profesionais, persoais e sociais, e as competencias para a aprendizaxe permanente do título profesional básico en Mantemento

de Vehículos son as que se relacionan:

a) Realizar operacións de mecanizado básico, seleccionando as ferramentas, os equipamentos e os utensilios adecuados ao proceso, seguindo as

especificacións técnicas, nas condicións de calidade e de seguridade.

b) Realizar operacións de soldadura básicas, seleccionando as ferramentas, os equipamentos e os utensilios adecuados ao proceso, seguindo as

especificacións técnicas, nas condicións de calidade e de seguridade.

c) Realizar o mantemento básico dos sistemas eléctricos de carga e arranque, aplicando os procedementos especificados por fábrica.

d) Manter elementos básicos do sistema de suspensión e rodas, realizando as operacións requiridas de acordo coas especificacións técnicas.

e) Manter elementos básicos do sistema de transmisión e freada, substituíndo fluídos e comprobando a ausencia de fugas, seguindo as

especificacións de fábrica.

f) Realizar a substitución de elementos básicos do sistema eléctrico de iluminación e dos sistemas auxiliares, aplicando os procedementos

especificados por fábrica e nas condicións de seguridade fixadas.

g) Desmontar, montar e substituír elementos amovibles simples do vehículo, aplicando os procedementos establecidos por fábrica e nas condicións

de calidade e seguridade establecidas.

h) Reparar e substituír os cristais do vehículo, aplicando os procedementos especificados por fábrica e nas condicións de seguridade e calidade

requiridas.

i) Realizar operacións simples para a preparación das superficies do vehículo, asegurando a calidade requirida, nas formas e nos tempos

establecidos.

j) Realizar o enmascaramento e o desenmascaramento do vehículo, aplicando os procedementos especificados, utilizando o material e os medios

adecuados, e acondicionando o produto para etapas posteriores.

k) Manter operativo o posto de traballo e preparar as ferramentas, os equipamentos e os utensilios necesarios, para levar a cabo as operacións de

mantemento de vehículos.

l) Resolver problemas predicibles relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando o razoamento científico e os elementos

proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais.

m) Actuar de xeito saudable en contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, analizando hábitos e influencias positivas

para a saúde humana.

n) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades cotiás que poidan afectar o

equilibrio do ambiente.

ñ) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu ambiente persoal, social ou profesional

mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e da comunicación.

o) Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas,

apreciando o seu uso como fonte de enriquecemento persoal e social.

p) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes medios, canles e soportes ao seu alcance,

utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos propios das linguas galega e castelá.

q) Comunicarse en situacións habituais de carácter laboral, persoal e social, utilizando recursos lingüísticos básicos en lingua estranxeira.
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r) Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades contemporáneas a partir de información

histórica e xeográfica ao seu dispor.

s) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade laboral, utilizando as ofertas

formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación.

t) Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia no traballo asignado e

efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo.

u) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo, contribuíndo á

calidade do traballo realizado.

v) Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais,

laborais e ambientais.

w) Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional.

x) Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional.

y) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na vida económica, social e cultural.

    - Contorno profesional.

  Estas persoas exercen a súa actividade no sector do mantemento de vehículos, nomeadamente en talleres de reparación e concesionarios de

vehículos privados, industriais, agrícolas e de obras públicas.

  As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

      - Auxiliar de almacén de recambios.

      - Operario/a en empresas de substitución de cristais.

      - Axudante/a na área de electromecánica.

      - Operario/a de taller de mecánica rápida.

   - Prospectiva do sector ou dos sectores relacionados co título.

a) O perfil profesional do título profesional básico en Mantemento de Vehículos, dentro do sector produtivo, sinala unha evolución cara á utilización

de novos materiais (novas aliaxes, materiais compostos, etc.) que constituirán os motores e os elementos da área de electromecánica, cunha

redución de peso, o que redundará nun consumo máis racional dos vehículos e unha menor contaminación, a utilización de novos elementos

electrónicos e informáticos que gobernarán os sistemas dos vehículos e, en moitos casos, a substitución de elementos eléctricos e mecánicos.

b) Darase unha progresiva implantación de novos motores alimentados por combustibles

non derivados do petróleo, en moitos casos os denominados híbridos (con combustibles alternativos) e os eléctricos. O cambio de velocidades

será substituído por variadores de par automáticos.

c) Utilizaranse equipamentos máis sofisticados que permitirán maior precisión nos traballos de reparación, diagnose e verificación na área de

electromecánica.

d) A aplicación de novas normas na seguridade activa e pasiva dos vehículos dará lugar a un aumento nos niveis de calidade exixidos no

mantemento, determinando unha actividade máis rigorosa para o seu control, baseada na comprensión e na aplicación adecuada das normas de

calidade específicas.

e) Producirase tamén un maior desenvolvemento dos plans de seguridade nos talleres

coa aplicación da normativa de seguridade, prevención e protección ambiental, así como a súa adaptación ao tratamento e a xestión de residuos e

axentes contaminantes, e maior exixencia na súa aplicación e no seu cumprimento.

- Contorno produtivo do Centro.
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   O currículo adáptase ao ámbito produtivo da comarca da Estrada. A economía da zona é fundamentalmente rural e tradicionalmente agrícola,

polo que o sector primario segue a ter un peso importante fóra do núcleo urbano, no que reside a maior parte da súa poboación. En relación á zona

urbana, esta concéntrase na vila da Estrada, na que destaca a actividade económica adicada á industria do moble, así como ao comercio e ao

sector servizos. Dentro deste último, atópanse os concesionarios de venda de vehículos, os talleres multimarca e os talleres especializados, así

mesmo respecto  á industria relacionada co sector da automoción,  atópanse na cidade Santiago de Compostela, a 22 km de distancia, industrias

como Urovesa,  dedicada á produción de vehículos especiais, e carrocerías Castrosúa,  especializada en carrozarías de autobús.

   O currículo oriéntase principalmente tanto a concesionarios como a talleres de reparación de vehículos, así como a atender as demandas da

industria local de automoción.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
304700

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Seguridade e hixiene no posto
de traballo.

Coñecemento das normas de seguridade e hixiene. 20 10 X X X X

2 O motor de combustión. Historia do motor de combustión, clasificación dos distintos
tipos de motores.

45 15 X X X

3 Compoñentes do motor. Estudo de todos os compoñentes do motor. 60 20 X X X

4 Circuítos auxiliares do motor. Estudo e funcionamento dos circuítos auxiliares do motor
(Lubricación, Refrixeración, Acendido no motor Otto,
Prequetamentonos motores diesel,etc..

50 15 X X X

5 Suspensión, dirección e rodas. Estudo dos distintos sistemas de suspensión. Estudo dos
mecánosmos da dirección, xeometria dos eixes e das rodas.
Estudo das rodas, (Identifidar as caracteristicas de calqueira
neumático) Diagnosticar as averias da dirección mediante a
observación dos neumáticos

60 20 X X X

6 Sistemas de transmisión e
freada.

Compoñentes e funcionamento de freos con ABS. 60 20 X X X X

Total: 295

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Seguridade e hixiene no posto de traballo. 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas do vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de
mantemento requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo NO

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medidas de seguridade e hixiene no posto de traballo. 20,011.1 Localizar e identificar os sinais que están no taller de automoción.

1.2 Identificar as medidas de seguridade e hixiene.

1.3 Identificar as ferramentas en función da sua perigosidade.

1.4 Coñecer os perigos potenciais dalgunhas máquinas do taller.

1.5 Identificar os perigos que desencadean algunhas maquinas eléctricas do
taller.

20TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de gasóleo, etc.)
e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade
establecidas

LC.1 - Práctica en taller.•

S 10  CA1.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados, procurando non causar dano aos elementos
periféricos

LC.2 - Práctica en taller.•

N 5  CA2.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos axeitados

LC.3 - Práctica en taller.•

N 5 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.4 - Práctica en taller.•

S 10 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.1 - Cuestionario de preguntas breves.•

S 5 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

PE.2 - Cuestionario de preguntas breves
sobre seguridade nos equipos de taller.

•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.5 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.6 - Práctica no taller.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.7 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.8 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.9 - Práctica no taller.•

S 5 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.10 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Medidas de seguridade e
hixiene no posto de
traballo.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
as medidas de
seguridade e hixiene no
posto de traballo.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
realización da memoria-
resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Desenvolvemento das
tarefas de avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
prevención de riscos
laborais no taller.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L. C. e memoria-
resumo.

•

Identificación de riscos
e aplicación das
medidas de seguridade
e hixiene no traballo.

• Material funxible.•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Fichas de reforzo e
ampliación.

•

Equipamento de
protección.

•

LC.1 - Práctica en taller.•

LC.2 - Práctica en taller.•

LC.3 - Práctica en taller.•

LC.4 - Práctica en taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
preguntas breves.

•

PE.2 - Cuestionario de
preguntas breves sobre
seguridade nos equipos
de taller.

•

20,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O motor de combustión. 45

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O motor de combustión. 45,011.1 Identificar as características do motor de gasolina.

1.2 Coñecer as características do motor diésel.

1.3 Estudar as características do motor rotativo.

1.4 Coñecer as características do motor de dous tempos.

1.5 Identificar as características do motor de catro tempos.

45TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Relacionáronse os principios de funcionamento dos motores de explosión de dous e
catro tempos en gasolina e diésel cos seus elementos construtivos

PE.1 - Preguntas de resposta extensa.•

S 10 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.1 - Práctica no taller.•

S 10 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.2 - Práctica no taller.•

N 5 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

LC.3 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.4 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.5 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.6 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.7 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.8 - Práctica no taller.•

S 10 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.9 - Práctica no taller.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.10 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos principais que constitúen os motores.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

45,0O motor de combustión. Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre o
motor de combustión.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
realización da memoria-
resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe. Deseño e
realización das tarefas
de avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre o
funcionamento do
motor de combustión,
identificación de
compoñentes e
procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L. C. e memoria-
resumo.

•

Coñecemento do motor
de combustión.

• Equipamento de
proxección.

•

Material funxible.•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Equipamento de
protección.

•

Maquetas e motores de
combustión.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

PE.1 - Preguntas de
resposta extensa.

•

45,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Compoñentes do motor. 60

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Compoñentes dos motores diésel e gasolina. 60,011.1 Identificar os compoñentes dun motor de catro tempos.

1.2 Comprender o funcionamento dun motor Otto.

1.3 Realizar a desmontaxe, comprobación e montaxe dun motor de catro
tempos

1.4 Realizar a substitución dun sistema de distribución, cos seus axustes
correspondentes

60TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.2 Comprobáronse os niveis do circuíto de lubricación e refrixeración e, en caso
necesario, repuxéronse, segundo as normas e condicións de seguridade establecidas

LC.1 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.3 Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto de lubricación e refrixeración, nas
condicións de seguridade requiridas, e comprobáronse os seus niveis segundo as
especificacións de fábrica

LC.2 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.4 Realizouse a substitución de compoñentes básicos do circuíto de engraxamento
(filtro de aceite, cárter, etc.) segundo os procedementos establecidos e as especificacións
de fábrica

LC.3 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.5 Substituíronse elementos básicos do circuíto de refrixeración e comprobouse a
ausencia de fugas, aplicando os pares de aperto especificados por fábrica e conforme as
condicións de seguridade requiridas

LC.4 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de gasóleo, etc.)
e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade
establecidas

LC.5 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.7 Substituíronse as buxías de acendemento e os quentadores en motores de gasolina
e diésel respectivamente, utilizando a ferramenta adecuada, e comprobouse o seu
funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade establecidas

LC.6 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.8 Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e o seu
funcionamento, conforme as especificacións de fábrica

LC.7 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.9 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel das
ferramentas, dos equipamentos e dos utensilios utilizados, segundo as especificacións de
fábrica

LC.8 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.9 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.1 - Cuestionario de respostas breves.•

S 6 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.11 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.15 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.16 - Práctica no taller.•

N 2 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.17 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema de lubricación: elementos principais que compoñen o circuíto de engraxamento.

 Sistema de refrixeración: elementos principais que compoñen o sistema de refrixeración.

 Tipos de acendemento: elementos que compoñen o sistema.

 Sistema de caldeamento diésel: elementos que compoñen o circuíto de quentamento en motores diésel.

 Filtros.

 Correas de servizo: tipos de correas.

 Técnicas de substitución e extracción.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Compoñentes dos motores
diésel e gasolina.

Presentación do tema a
tratar. Realiación dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
os compoñentes que
integran os motores
diésel e gasolina.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das probas
de avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
desmontaxe, montaxe e
análise dos
compoñentes que
integran os motores
diésel e gasolina.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Identificación dos
elementos que
compoñen os motores
diésel e gasolina.

• Material funxible.•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Equipamento de
protección.

•

Maquetas e motores
diésel e gasolina.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
respostas breves.

•

60,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Circuítos auxiliares do motor. 50

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Circuítos auxiliares do motor. 50,011.1 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
lubricación

1.2 Verificar e comprobar os compoñentes do circuíto de refrixeración.

1.3 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
acencido nun motor Otto.

1.4 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
prequentamento nun motor diesel.

1.5 Verificar os compoñentes do circuíto de alimentación de aire e fumes de
escape.

1.6 Realizar a comprobación dos compoñentes do circuíto de alimentación
gasolina.

1.7 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
alimentación diesel.

50TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA1.3 Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto de lubricación e refrixeración, nas
condicións de seguridade requiridas, e comprobáronse os seus niveis segundo as
especificacións de fábrica

LC.1 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.4 Realizouse a substitución de compoñentes básicos do circuíto de engraxamento
(filtro de aceite, cárter, etc.) segundo os procedementos establecidos e as especificacións
de fábrica

LC.2 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.5 Substituíronse elementos básicos do circuíto de refrixeración e comprobouse a
ausencia de fugas, aplicando os pares de aperto especificados por fábrica e conforme as
condicións de seguridade requiridas

LC.3 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de gasóleo, etc.)
e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade
establecidas

LC.4 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.7 Substituíronse as buxías de acendemento e os quentadores en motores de gasolina
e diésel respectivamente, utilizando a ferramenta adecuada, e comprobouse o seu
funcionamento, seguindo as normas e as condicións de seguridade establecidas

LC.5 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.8 Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e o seu
funcionamento, conforme as especificacións de fábrica

LC.6 - Práctica no taller.•

S 6 CA1.9 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel das
ferramentas, dos equipamentos e dos utensilios utilizados, segundo as especificacións de
fábrica

LC.7 - Práctica no taller.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6  CA1.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados, procurando non causar dano aos elementos
periféricos

LC.8 - Práctica no taller.•

N 3 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.9 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•

N 3 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.1 - Cuestionario de respostas breves.•

S 6 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

PE.2 - Cuestionario de respostas breves.•

S 6 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.11 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.15 - Práctica no taller.•

N 4 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.16 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

50,0Circuítos auxiliares do
motor.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
os circuítos auxiliares
no motor. Aclaración de
dúbidas. Instrucións
para a elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das
actividades de
avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
identificación dos
circuítos auxiliares do
motor e procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Identificación e manexo
sobre os circuítos
auxiliares do motor.

• Material funxible.•

Equipamento de
protección.

•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
PowerPoint.

•

Maquetas e motores.•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
respostas breves.

•

50,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Suspensión, dirección e rodas. 60

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas do vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de
mantemento requiridas NO

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcionamento da suspensión, dirección e dos distintos tipos
de neumáticos.

60,011.1 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes da suspensión

1.2 Verificar os diferentes mecanismos de direccións.

1.3 Realizar a verificación e comprobación dos neumaticos.

1.4 Efectuar a desmontaxe, montaxe e equilibrado de neumáticos.

60TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.1 Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema de suspensión e rodas
coas características construtivas dos elementos que os compoñen

PE.1 - Cuestionario de preguntas breves
sobre o sistema de suspensión.

•

S 5 CA2.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos amortecedores do vehículo seguindo as
especificacións de fábrica e tendo en conta as condicións de seguridade requiridas

LC.1 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.3 Separouse o amortecedor do seu resorte en condicións de seguridade, utilizando o
utensilio axeitado e seguindo as especificacións de fábrica

LC.2 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.4 Desmontáronse e montáronse as barras de torsión dun vehículo e comprobouse a
súa posición, seguindo as especificacións de fábrica

LC.3 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.5 Repuxéronse as béstas de suspensión tendo en conta os procedementos
establecidos e as especificacións de fábrica

LC.4 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.6 Desmontouse a barra estabilizadora e comprobouse o seu funcionamento e a
incidencia destas no vehículo

LC.5 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.7 Relacionouse o tipo de roda e de pneumático coa nomenclatura impresa, a
composición e a estrutura

LC.6 - Práctica no taller.•

S 5 CA2.8 Desmontouse a roda do vehículo, substituíndo ou reparando o pneumático co
equipamento adecuado, con corrección, identificando as súas partes e seguindo as normas
de seguridade estipuladas

LC.7 - Práctica no taller.•

S 5  CA2.10 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos
equipamentos, as ferramentas e os utensilios utilizados, segundo as especificacións de
fábrica

LC.8 - Práctica no taller.•

S 5  CA2.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos axeitados

LC.9 - Práctica no taller.•

N 3 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.11 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.2 - Cuestionario de preguntas breves.•

N 3 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.15 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.16 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.17 - Práctica no taller.•

N 3 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.18 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de suspensión.

 Principais compoñentes do sistema de suspensión.

 Técnicas de desmontaxe e utensilios.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Funcionamento da
suspensión, dirección e dos
distintos tipos de
neumáticos.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre o
funcionamento da
suspensión, dirección e
tipos de neumáticos.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das
actividades de
avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre o
funcionamento da
suspensión, dirección e
tipos de neumáticos e
procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Descrición e análise
dos sistemas de
suspensión, dirección e
neumáticos.

• Material funxible.•

Equipamento de
proxección.

•

Material impreso e
Powerpoint.

•

Fichas de reforzo e
ampliación.

•

Maquetas e elementos
de suspensión
dirección e rodas.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

LC.11 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
preguntas breves sobre
o sistema de suspensión.

•

PE.2 - Cuestionario de
preguntas breves.

•

60,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de transmisión e freada. 60

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas do vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de
mantemento requiridas NO

RA3 - Realiza o mantemento básico do sistema de transmisión e freos, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento
requiridas SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do vehículo SI

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de transmisión e freada. 60,011.1 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes do circuíto de
da transmision nun vehículo.

1.2 Verificar e comprobar os elementos que compoñen o sistema de
embrague.

1.3 Comprobar os compoñentes dunha caixa de cambios.

1.4 Realizar a verificación e comprobación dos compoñentes dun grupo
reductor e unha diferencial.

1.5 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes dun sistema de
freado.

1.6 Verificar os compoñentes dun sistema de freado hidráulico.

1.7 Efectuar a verificación e comprobación dos compoñentes dun sistema de
freos con ABS

60TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.9 Equilibrouse a roda, verificando os seus parámetros, e corrixíronse as anomalías
detectadas

LC.1 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.1 Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema de transmisión e freos
coas características construtivas e os elementos que o compoñen

PE.1 - Cuestionario de respostas breves.•

S 5 CA3.2 Comprobáronse os niveis de fluídos da caixa de cambios e do diferencial, e
repuxéronse ou substituíronse en caso necesario, cos utensilios adecuados

LC.2 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.3 Realizouse a substitución dos árbores de transmisión e semiárbores tendo en conta
os tipos e os elementos que os compoñen, segundo as especificacións de fábrica

LC.3 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.4 Verificáronse os niveis do líquido de freos e repuxéronse ou substituíronse en caso
necesario, segundo os procedementos establecidos

LC.4 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pastillas e zapatas de freos, e
axustáronse os seus elementos segundo as especificacións de fábrica

LC.5 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.6 Substituíronse os discos e os tambores de freos, tendo en conta os procedementos
establecidos e as especificacións de fábrica

LC.6 - Práctica no taller.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.7 Verificouse a ausencia de fugas nos elementos substituídos LC.7 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.8 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel das
ferramentas e dos equipamentos utilizados, segundo as especificacións de fábrica

LC.8 - Práctica no taller.•

S 5 CA3.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as
técnicas e os procedementos adecuados

LC.9 - Práctica no taller.•

S 5 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para as operacións de mecánica do vehículo

PE.2 - Cuestionario de respostas breves.•

N 3 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do vehículo

LC.10 - Práctica no taller.•

S 6 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coas operacións de mecánica do vehículo

PE.3 - Cuestionario de preguntas breves.•

S 6 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian
empregar e das máquinas que se vaian manexar

LC.11 - Práctica no taller.•

N 3 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso LC.12 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade persoal e
ambiental requiridas

LC.13 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas
actividades

LC.14 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no taller de
mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos

LC.15 - Práctica no taller.•

S 6 CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os líquidos, e
dispuxéronse para a súa posterior recollida

LC.16 - Práctica no taller.•

N 3 CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza LC.17 - Práctica no taller.•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipos de rodas.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de rodas.

 Equipamentos e ferramentas utilizados.

 Tipos de transmisión.

 Principais compoñentes do sistema de transmisión.

 Técnicas de substitución e extracción.

 Tipos de freos.

 Principais compoñentes do sistema de freos.

 Técnica de substitución.

 Equipamentos, utensilios e ferramentas.

 Aparellos de medida directa.

 As persoas emprendedoras nas operacións de mecánica do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de mecánica do vehículo.
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Contidos

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

60,0Sistemas de transmisión e
freada.

Presentación do tema a
tratar. Realización dun
coloquio, a modo de
avaliación inicial, para
valorar de xeito informal
o coñecemento que o
alumnado posúe sobre
o tema e situalos no
contexto da Unidade.

•

Explicación-
exemplificación sobre
sistemas de
transmisión e freada.
Aclaración de dúbidas.
Instrucións para a
elaboración da
memoria-resumo.

•

Seguimento do
axeitado
desenvolvemento do
proceso de ensino-
aprendizaxe.
Elaboración das
actividades de
avaliación.

•

Participación activa no
coloquio.

•

Realización de
prácticas sobre
identificación dos
circuítos auxiliares do
motor e procesos de
desmontaxe e montaxe.
Rexistro das
actividades na
memoria-resumo.

•

Tarefa de avaliación
con P.E. combinada
con L.C. e memoria-
resumo.

•

Descrición e análise
dos sistemas de
transmisión e freada.

• Equipamento de
proxección.

•

Material funxible.•

Material impreso e
Powerpoint.

•

Fichas de reforzo e
ampliación.

•

Maquetas e elementos
de transmisión e
freada.

•

LC.1 - Práctica no taller.•

LC.2 - Práctica no taller.•

LC.3 - Práctica no taller.•

LC.4 - Práctica no taller.•

LC.5 - Práctica no taller.•

LC.6 - Práctica no taller.•

LC.7 - Práctica no taller.•

LC.8 - Práctica no taller.•

LC.9 - Práctica no taller.•

LC.10 - Práctica no taller.•

PE.1 - Cuestionario de
respostas breves.

•

PE.2 - Cuestionario de
respostas breves.

•

PE.3 - Cuestionario de
preguntas breves.

•

60,0TOTAL
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- Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva son os seguintes:

     - Interpreta os principios de funcionamento dos motores de explosión de dous e catro tempos, en gasolina e diésel, explicando as súas

diferenzas construtivas.

     - Substitúe os compoñentes básicos do motor e repuxo as correas de servizo, recoñecendo a súa estrutura e seguindo as especificacións

do fabricante.

     - Substitúe os compoñentes básicos do circuíto de engrase (filtro de aceite, cárter, entre outros), según as normas establecidas polo

fabricante.

     - Substitúe os elementos básicos do circuíto de refrixeración (radiador, termostato, manguitos, entre outros) comprobando

a ausencia de fugas e aplicando os pares de apriete establecidos.

     - Realiza a substitución dos diferentes filtros do vehículo (filtro do aire, filtro do aceite, filtro do gasóleo, entre outros) identificando con

seguridade a súa ubicación e describindo o seu funcionamento.

     - Substitúe as buxías de encendido e quentadores nos motores gasolina e diésel respectivamente empregando a ferramenta axeitada.

     - Interpreta os principios de funcionamento do sistema de suspensión e rodas, explicando as características construtivas dos elementos que o

compoñen.

      - Realiza a substitución dos amortiguadores do vehículo seguindo as especificacións do fabricante.

      - Separa o amortiguador do seu muelle (tipo McPherson) empregando o útil axeitado e en condicións de seguridade.

      - Realiza a desmontaxe e montaxe das barras de torsión dun vehículo verificando a súa posición e según as especificacións do fabricante.

      - Substitúe as ballestas de suspensión identificando as súas partes construtivas e según as normas establecidas.

      - Desmonta a barra estabilizadora explicando o seu funcionamento e a incidencia das mesmas no vehículo.

      - Identifica o tipo de roda e neumático describindo a súa composición e estrutura da mesma.

      - Interpreta a nomenclatura impresa na roda según as especificacións técnicas.

      - Desmonta a roda do vehículo substituíndo o neumático co equipo adecuado, identificando as súas partes.

      - Equilibra a roda, verificando a calidade do proceso e corrixindo as anomalías detectadas.

      - Interpreta os principios de funcionamento do sistema de transmisión e freada, explicando as características construtivas e os elementos que o

compoñen.

       - Verifica os niveis da caixa de cambios e diferencial repoñendo ou substituíndo, en caso necesario, cos útiles adecuados.

       - Realiza a substitución das árbores de transmisión recoñecendo os tipos e os elementos que o compoñen, según especificacións do

fabricante.

       - Verifica os niveis de líquido de freos repoñendo ou substituíndo en caso necesario, según os procedementos establecidos.

       - Identifica e clasifica os equipos e ferramentas en función das súas prestacións no proceso de reparación.

       - Realiza a desmontaxe e montaxe de pastillas e zapatas de freos identificando os seus elementos e según especificacións do fabricante.

       - Substitúe os discos e tambores de freos, describindo as súas características construtivas e según normas establecidas.

       - Verifica a ausencia de fugas nos elementos substituídos.

       - Leva a cabo o lubricado, limpeza e mantemento de primeiro nivel dos distintos equipos e ferramentas utilizadas na reparación.

       - Opera de forma ordenada, con pulcritude e precisión aplicando os procedementos e técnicas adecuadas.

       - Identifica os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais a empregar e as máquinas a manexar.

       - Identifica os riscos medioambientais asociados ao proceso.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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       - Aplica en todo as normas de seguridade persoal e medioambiental.

       - Emprega os equipos de protección individual nas diferentes actividades.

       - Identifica os diferentes residuos producidos nas distintas actividades realizadas no taller de mecánica depositándoos nos seus contedores

específicos e preparándoos para a súa posterior recollida.

   - Criterios de cualificación.

   As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza a Xefatura de Estudos.

   A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

   A nota final de cada avaliación valorarase sobre 10 puntos, sendo necesario un mínimo de 5 puntos para aprobar dita avaliación. A nota será  un

50% da nota do exame final de avaliación (ou a media no caso de considerarse necesario a realización de varios parciais); un 40% os distintos

traballos realizados no taller, así como a presentación das memorias de prácticas individuais e outras actividades prácticas; e o 10%  restante da

nota de avaliación valorarase a actitude do alumno/a (predisposición ao traballo, cumprimento das normas de seguridade e medioambientais,

interese e motivación).

   O Módulo considerarase superado si se teñen superado (mínimo cun 5) cada una das tres avaliacións.

  A avaliación será continua. A aplicación deste proceso require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades programadas.

  Ao alumnado en cada unidade de traballo indicaránselle os parámetros que se avalían e o grao de consecución estándar que deberá amosar e

que serán un claro referente para a súa avaliación.

   Para a cualificación teranse en conta, como mínimo, os seguintes aspectos:

     - Coñecementos teórico-prácticos.

     - Traballos e exercicios realizados.

     - Participación e relación no entorno de traballo.

     - Mantemento e cumprimento das normas de orde e seguridade e hixiene.

     - Puntualidade e asistencia a clase.

   - Instrumentos de avaliación.

     - Observación directa e sistemática do alumnado: asistencia, interese, participación, etc.

     - Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos prácticos, memoria-resumo, etc.

     - Entrevistas ou diálogos: cos alumnos/as tanto a nivel grupo-clase, como de forma particular.

     - Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

     - Listaxe de cotexo: aplicada a coñecementos, habilidades e actitudes.

     - Probas específicas: proba de avaliación, fichas, traballos puntuais e cuestionarios.

     - Rexistro de autoavaliación.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

  Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno/a, plantexaránselle actividades extras para compensar

as carencias que sexan detectadas, e poder acadar os coñecementos e os procedementos mínimos esixibles establecidos nesta Programación.

Estas actividades serán de carácter práctico e/ou exames teóricos, facilitándolle nas sesións de ensino-aprendizaxe concepto de apoio e soporte.
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Esta proba terá un valor máximo de CINCO PUNTOS.

   As actividades de carácter teórico que poderán ser realizadas de forma autónoma polo alumnado e sempre baixo a supervisión e o apoio do

profesorado, serán as seguintes:

     - Traballos escritos sobre as Unidades non superadas.

     - Exames escritos que inclúan preguntas de desenvolvemento, tipo test e cálculos das Unidades non superadas.

   As actividades de carácter práctico que se levarán a cabo nos talleres, serán as seguintes:

     - Probas prácticas similares ás realizadas durante o desenvolvemento das diferentes Unidades ao longo do curso.

Os alumnos/as que teñan este módulo pendente ou algunha parte do mesmo realizaran a recuperación do mesmo ou desa parte no período

comprendido para realización das FCT (dende o 25 de abril ata o 23 de xuño, aproximadamente).

   - Avaliación e tratamento dos Módulos pendentes:

Aqueles alumnos/as co Módulo pendente, o profesor proporá un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos esixibles establecidos nesta

Programación e das actividades recomendadas. Así mesmo, programaranse probas parciais, de carácter trimestral, para verificar a superación do

Módulo, no que se aplicarán os criterios de cualificación e instrumentos de avaliación recollidos no punto 5 da Programación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Na FP Básica non se contempla a perda do dereito de avaliación continua.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

  Para levar a cabo o seguimento da Programación, o equipo docente, constituído por todos os profesores/as que imparten clase no grupo,

celebraremos, una vez ao mes, una xuntanza para analizar o grao de cumprimento das Programacións. Nas diferentes reunións concretarase,

tanto o grao de cumprimento da Programación, como as modificacións levadas a cabo na mesma, coa xustificación do porqué destas

modificacións, así como as propostas de mellora da mesma.

   Así mesmo, esta Programación constitúe un documento aberto e flexible de traballo que se verificará e mellorará coa práctica e na práctica, a

través dos seguintes indicadores:

     - Metodoloxía utilizada.

     - Relación entre obxectivos e contidos, e a súa contribución ao desenvolvemento das competencias propias do Módulo.

     - Nivel de adquisición dos resultados de aprendizaxe logrados realmente polo alumnado.

     - Adecuación das actividades de aprendizaxe e avaliación empregadas, así como dos materiais e recursos utilizados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

  Ao principio de curso, unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente celebrará unha xuntanza de avaliación inicial para coñecer as

características e a formación previa de cada alumno/a.

Para elo, poderase ter en conta:

- Os informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.
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- Os estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

- Os informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

- A observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

- Relación entre alumnado e profesorado.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes.

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

   O tratamento á diversidade recóllese de diferentes formas:

     1. A mellor estratexia para a integración do alumnado con necesidades educativas especiais ou con determinados problemas de aprendizaxe, é

implicalos nas mesmas tarefas que ao resto do grupo, con distintos problemas de apoio e esixencia.

     2. O tratamento debe ofrecer a posibilidade de retomar un contido non asimilado nun momento posterior de traballo, co cal evitamos a

paralización do proceso de aprendizaxe do alumnado, con exercicios repetitivos que adoitan incidir negativamente no nivel de motivación.

     3. As actividades propostas, permitirán atender ás demandas de carácter máis profundo por parte de aqueles alumnos/as con niveis de partida

máis avanzados ou cun interese maior sobre o tema estudado.

     4. As actividades prácticas son todas susceptibles de traballarse dende distintos niveis, ofrecendo en cada ocasión unha posibilidade de

desenvolvemento en función do nivel de partida.

   Para rematar, a formación de grupos para a realización das actividades prácticas fomentará as relacións sociais entre o alumnado e a formación

ou asentamento dunha maior cultura social e cívica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

   Os contidos transversais están presentes explicitamente ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe como aspectos básicos para o

desenvolvemento integral do alumnado:

     a) Educación social e civica: Estimularase o coñecemento, valoración e respecto cara os Dereitos Humanos, como base da non discriminación,

o entendemento e progreso de todos os pobos e apreciar o diálogo como forma de chegar a acordos e solucionar diferenzas.

     b) Educación para a igualdade de oportunidades: Desterrar tratamentos discriminatorios entre as persoas en función do seu sexo, raza, relixión,

idade ou cultura.

     c) Educación  ambiental: Fomentarase a participación decidida e solidariamente na recollida selectiva de residuos e na prevención de

problemas ambientais. Comprometerse co uso responsable dos materiais e recursos que se empreguen para promover un desenvolvemento

sostible.

     d) Educación para a saúde: Deberase asumir como algo que debe formar parte de todos os contidos do Módulo; fomentando o coñecemento,

hábitos e medidas de prevención e seguridade tanto persoais como de uso.

     e) Educación vial: Promoverase a análise crítica en certas formas de actitude e comportamento que contraveñan as normas de circulación.

     f) Educación para o consumidor: Intentarase proporcionar os instrumentos de análise e crítica necesarios que permitan crear no alumno/a unha

actitude autónoma e responsable fronte ás ofertas da sociedade de consumo, e que capaciten para tomar conciencia ante o exceso de consumo.

     g) Educación para as Tecnoloxías da Información e a Comunicación: Promover a utilización de ferramentas dixitais para a adquisición de

información transformándoa en coñecemento, e aplicar criterios éticos no uso das TIC.

     h) Educación para a paz: Estimularase o diálogo, a tolerancia e o respecto, en situacións de convivencia e traballo, como principais vías de

resolución pacífica de conflitos, e desenvolver actitudes básicas para a participación conmprometida na sociedade democrática.

     i) Educación para o emprendemento: Potenciarase a xestión das responsabilidades encomendadas e a actuar con sentido crítico no traballo.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

   As actividades complementarias e extraescolares son outro dos baremos que mide a calidade educativa, polo que resulta fundamental

fomentalas e procurar unha participación importante do alumnado nas mesmas.

   As visitas técnicas deben estar conectadas coas actividades de ensino-aprendizaxe desenvolvidas no centro educativo, co fin de fomentar a

relación co contorno produtivo e actuar como reforzo dun conxunto coherente de tarefas realizadas na aula, por iso, en calquera caso, estas visitas

deben ter obxectivos concretos e programados e deben organizarse dun xeito que non impliquen unha ruptura co proceso xeral de ensino-

aprendizaxe do ciclo.

  Este ano nos se prevén visitas pola COVID 19

10.Outros apartados

10.1) Inicio do curso académico

 O profesor ao comezo do curso, e unha vez rematado o período de matrícula,  informará ao alumnado da Programación, dos distintos apartados

da mesma, onde a poden consultar, etc., e aclarará as dúbidas pertinentes.

A programación poderase consultar na paxina web do centro e no departamento.

 O profesorado se ve algunha dubida sobre a falta de conceptos en algún modulo do ano anterior collerá algunha hora para repaso para os

alumnado.

Por mor do confinamento do COVID 19 as clases seguiranse na aula virtual moodle do centro.
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