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

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

7 Os frenos nos vehículos .

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi
ble
(si, non)

Desenvolve
rase  neste
curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

  RA1.  Caracteriza  o  funcionamento  do  sistema  de
freos,  para  o  que  describe  a  situación  e  a
funcionalidade dos elementos que o constitúen.

 CA1.1. Relacionouse o funcionamento dos elementos
que constitúen os circuítos de freos cos sistemas de
accionamento destes.

 –CA1.2.  Calculáronse as forzas que actúan sobre as
rodas segundo o sistema de freada utilizado.

 –CA1.3.  Identificáronse  sobre  o  vehículo  os
elementos e as pezas do circuíto de freos.

 –CA1.4. Describíronse as características dos sistemas
de freos do vehículo segundo a súa constitución.

 –CA1.5. Identificáronse as características dos fluídos
utilizados nos sistemas de freos.

 –CA1.6.  Identificáronse  os  parámetros  de
funcionamento  dos  sistemas,  para  o  que  se
interpretou a documentación técnica.

 –CA1.7.  Interpretouse  a  función  dos  elementos  de
xestión electrónica en relación coa operatividade do
sistema.

 –CA1.8.  Demostrouse  actitude  positiva,  interese  e
motivación.

SI SI TRABALLO    ALUMNOS

Páxina 2 de 40



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

 CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a
documentación técnica.

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

 –CA2.3.  Seleccionouse  e  púxose  en  servizo  o
equipamento de medida ou control.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos
puntos de medida correctos.

 –CA2.5. Realizouse a comprobación ou a medida dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7.  Comprobouse  a  ausencia  de  ruídos
anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8.  Comparáronse  os  valores  obtidos  nas
comprobacións  cos  estipulados,  e  determinouse  o
elemento que cumpra substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

SI SI TRABALLO ALUMNOS

 • RA3.  Mantén  os  sistemas  de  freos,  para  o  que
interpreta  e  aplica  procedementos  de  traballo
establecidos.

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica,  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

SI SI TREBALLO ALUMNOS
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 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe, consonte as especificacións técnicas.

 –CA3.4. Reparouse o sistema de freos de xeito que se
asegure  a  total  ausencia  de  vibracións,  ruídos  e
esvaramentos anómalos.

 –CA3.5. Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e
a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de
protección ambiental.

 –CA3.6.  Realizáronse  os  controis  e  os  axustes  dos
parámetros  estáticos  e  dinámicos  seguindo
especificacións técnicas.

 –CA3.7. Reparáronse os sistemas antibloqueamento de
rodas,  de  control  deS  tracción  e  de  estabilidade  do
vehículo.

 –CA3.8. Verificouse que tras as operacións realizadas se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

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

 • RA4.  Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos
laborais  e  de  protección  ambiental,  e  identifica  os
riscos  asociados,  así  como  as  medidas  e  os
equipamentos para os previr.

 

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

 –CA4.2.  Describíronse as medidas  de seguridade e de
protección persoal  e  colectiva  que cumpra adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

 –CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa

       SI

        

        SI          TRABALLO ALUMNOS
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retirada selectiva.

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

Nº Unidade didáctica

8 Elementos e pezas dun circuito de freos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi
ble
(si, non)

Desenvolve
rase  neste
curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1-  Caracteriza  o  funcionamento  do  sistema  de
freos,  para  o  que  describe  a  situación  e  a
funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

 CA1.1. Relacionouse o funcionamento dos elementos
que constitúen os circuítos de freos cos sistemas de
accionamento destes.

 –CA1.2.  Calculáronse as forzas que actúan sobre as
rodas segundo o sistema de freada utilizado.

 –CA1.3.  Identificáronse  sobre  o  vehículo  os
elementos e as pezas do circuíto de freos.

 –CA1.4. Describíronse as características dos sistemas
de freos do vehículo segundo a súa constitución.

 –CA1.5. Identificáronse as características dos fluídos
utilizados nos sistemas de freos.

 –CA1.6.  Identificáronse  os  parámetros  de
funcionamento  dos  sistemas,  para  o  que  se
interpretou a documentación técnica.

  

        SI

    

      SI             TRABALLO ALUMNOS

Páxina 5 de 40



 –CA1.7.  Interpretouse  a  función  dos  elementos  de
xestión electrónica en relación coa operatividade do
sistema.

 –CA1.8.  Demostrouse  actitude  positiva,  interese  e
motivación.

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

 CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a
documentación técnica.

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

 –CA2.3.  Seleccionouse  e  púxose  en  servizo  o
equipamento de medida ou control.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos
puntos de medida correctos.

 –CA2.5. Realizouse a comprobación ou a medida dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7.  Comprobouse  a  ausencia  de  ruídos
anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8.  Comparáronse  os  valores  obtidos  nas
comprobacións  cos  estipulados,  e  determinouse  o
elemento que cumpra substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

     SI      SI         TRABALLO ALUMNOS

 RA-  Mantén  os  sistemas  de  freos,  para  o  que
interpreta  e  aplica  procedementos  de  traballo

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica,  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

Páxina 6 de 40



establecidos.  –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe, consonte as especificacións técnicas.

 –CA3.4. Reparouse o sistema de freos de xeito que se
asegure  a  total  ausencia  de  vibracións,  ruídos  e
esvaramentos anómalos.

 –CA3.5. Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e
a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de
protección ambiental.

 –CA3.6.  Realizáronse  os  controis  e  os  axustes  dos
parámetros  estáticos  e  dinámicos  seguindo
especificacións técnicas.

 –CA3.7. Reparáronse os sistemas antibloqueamento de
rodas,  de  control  deS  tracción  e  de  estabilidade  do
vehículo.

 –CA3.8. Verificouse que tras as operacións realizadas se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

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

SI SI

   

TRABALLO ALUMNOS

 RA4-Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos
laborais  e  de protección  ambiental,  e  identifica os
riscos  asociados,  así  como  as  medidas  e  os
equipamentos para os previr. 

 

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

 –CA4.2.  Describíronse as medidas  de seguridade e de
protección persoal  e  colectiva  que cumpra adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

SI SI TRABALLO ALUMNOS
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de riscos.

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

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

Nº Unidade didáctica

11
Sistemas de seguridade ABS, ESP, e control de tracción 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi
ble
(si, non)

Desenvolve
rase  neste
curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1-Caracteriza o funcionamento do ABS, ESP, e
control de tracción para o que describe a situación e
a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

 CA1.1. Relacionouse o funcionamento dos elementos
que constitúen  os  circuítos  de  ABS,Espe control  de
tracción cos sistemas de accionamento destes.

 –CA1.2.  Calculáronse as forzas que actúan sobre as
rodas segundo o sistema de freada utilizado.

 –CA1.3.  Identificáronse  sobre  o  vehículo  os
elementos e as pezas do circuíto de freos.

 –CA1.4. Describíronse as características dos sistemas
de freos do vehículo segundo a súa constitución.

 –CA1.5. Identificáronse as características dos fluídos
utilizados nos sistemas de freos.

 –CA1.6.  Identificáronse  os  parámetros  de
funcionamento  dos  sistemas,  para  o  que  se
interpretou a documentación técnica.

 –CA1.7.  Interpretouse  a  función  dos  elementos  de
xestión electrónica en relación coa operatividade do
sistema.

 –CA1.8.  Demostrouse  actitude  positiva,  interese  e
motivación.

SI SI TRABALLO ALUMNOS

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

 CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a
documentación técnica.

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

 –CA2.3.  Seleccionouse  e  púxose  en  servizo  o
equipamento de medida ou control.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos
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puntos de medida correctos.

 –CA2.5. Realizouse a comprobación ou a medida dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7.  Comprobouse  a  ausencia  de  ruídos
anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8.  Comparáronse  os  valores  obtidos  nas
comprobacións  cos  estipulados,  e  determinouse  o
elemento que cumpra substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

SI SI TRABALLO ALUMNOS

 RA3  Mantén  os  sistemas  de  ABS...,  para  o  que
interpreta  e  aplica  procedementos  de  traballo
establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica,  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe, consonte as especificacións técnicas.

 –CA3.4. Reparouse o sistema de freos de xeito que se
asegure  a  total  ausencia  de  vibracións,  ruídos  e
esvaramentos anómalos.

 –CA3.5. Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e
a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de
protección ambiental.

 –CA3.6.  Realizáronse  os  controis  e  os  axustes  dos
parámetros  estáticos  e  dinámicos  seguindo
especificacións técnicas.

 –CA3.7. Reparáronse os sistemas antibloqueamento de
rodas,  de  control  deS  tracción  e  de  estabilidade  do

SI SI TRABALLO ALUMNOS
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vehículo.

 –CA3.8. Verificouse que tras as operacións realizadas se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

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

 RA4  Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos
laborais  e  de protección  ambiental,  e  identifica os
riscos  asociados,  así  como  as  medidas  e  os
equipamentos para os previr. 

 

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

 –CA4.2.  Describíronse as medidas  de seguridade e de
protección persoal  e  colectiva  que cumpra adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

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

SI SI TRABALLO ALUMNOS

Nº Unidade didáctica

12 O freo de estacionamiento e auxiliar 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi
ble
(si, non)

Desenvolve
rase  neste
curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1-  Caracteriza  o  funcionamento  do  sistema  de
freo  de  estacionamento  e  auxiliar,  para  o  que
describe  a  situación  e  a  funcionalidade  dos
elementos que o constitúen. 

 CA1.1. Relacionouse o funcionamento dos elementos
que constitúen  freos  de estacionamento e auxiliar
cos sistemas de accionamento destes.

 –CA1.2.  Calculáronse as forzas que actúan sobre as
rodas segundo o sistema de freada utilizado.

 –CA1.3.  Identificáronse  sobre  o  vehículo  os
elementos e as pezas do circuíto de freos.

 –CA1.4. Describíronse as características dos sistemas
de freos do vehículo segundo a súa constitución.

 –CA1.5. Identificáronse as características dos fluídos
utilizados nos sistemas de freos.

 –CA1.6.  Identificáronse  os  parámetros  de
funcionamento  dos  sistemas,  para  o  que  se
interpretou a documentación técnica.

 –CA1.7.  Interpretouse  a  función  dos  elementos  de
xestión electrónica en relación coa operatividade do
sistema.

 –CA1.8.  Demostrouse  actitude  positiva,  interese  e
motivación.

SI SI TRABALLO ALUMNOS

 RA - Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo
en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as
súas causas. 

 CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a
documentación técnica.

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

 –CA2.3.  Seleccionouse  e  púxose  en  servizo  o
equipamento de medida ou control.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos
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puntos de medida correctos.

 –CA2.5. Realizouse a comprobación ou a medida dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7.  Comprobouse  a  ausencia  de  ruídos
anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8.  Comparáronse  os  valores  obtidos  nas
comprobacións  cos  estipulados,  e  determinouse  o
elemento que cumpra substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

SI SI TRABALLO ALUMNOS

 RA3-Mantén os sistemas de freo de estacionamento
e  auxiliar,  para  o  que  interpreta  e  aplica
procedementos de traballo establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica,  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe, consonte as especificacións técnicas.

 –CA3.4. Reparouse o sistema de freos de xeito que se
asegure  a  total  ausencia  de  vibracións,  ruídos  e
esvaramentos anómalos.

 –CA3.5. Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e
a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de
protección ambiental.

 –CA3.6.  Realizáronse  os  controis  e  os  axustes  dos
parámetros  estáticos  e  dinámicos  seguindo
especificacións técnicas.

 –CA3.7. Reparáronse os sistemas antibloqueamento de
rodas,  de  control  deS  tracción  e  de  estabilidade  do

SI SI TRABALLO ALUMNOS
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vehículo.

 –CA3.8. Verificouse que tras as operacións realizadas se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

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

 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 prev IR



 

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

 –CA4.2.  Describíronse as medidas  de seguridade e de
protección persoal  e  colectiva  que cumpra adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

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

SI SI TRABALLO ALUMNOS

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

 

   Freos de tambor 
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   Constitución do freo de tambor 

    Funcionamento do freo de tambor .

   Tipos de freos de tambor

    Freos de disco 

    Constitución e funcionamento 

  Tipos  de freos de disco

    Pastillas y zapatas 

    Bombas de freos Bombas de duas cámaras (doble émbolo) 

  Válvula de presión residual 

  Sistemas de axuda  Hidrovac e Mastervac 

   Circuito de freos con forza auxiliar hidráulica

  Correctores de freada do eixe traseiro .Compensador fixo .Compensador limitador en función da carga . Compensador integrado nos bombins . Compensador en función da deceleración o Válvu-
la compensadora en función da presión 

 Tuberías, latiguillos e racores de conexión 

 Líquido de freos 

  Propiedades dos líquidos 

 Sistemas antibloqueamento de freos. 

 Sistemas de asistencia electrónica á freada de emerxencia.

 Sistemas de control de tracción e de estabilidade. 

 Relación entre sistemas de xestión de estabilidade, freos e transmisión. 

 Equipamentos de mediación e control. 

 Técnicas de diagnóstico guiadas. 

 Verificación e axuste dos sistemas. 
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 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Sistemas de mando ou accionamento dos freos. 

 Parámetros de funcionamento. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Observación e valoración diagnóstica do desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles para este curso. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimes -
tres así como nas actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre con carácter continuo e
formativo. Para o alumnado que non adquirise estas aprendizaxes e competencias nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia. 

O procedemento para obter a cualificación final de curso: media  da 1ª e 2ª avaliación (contidos impartidos nestes dous trimestres ata o pasado 13 de marzo) que se  modulará co traballo do terceiro trimestre. As
actividades realizadas na fase non presencial so terán valor positivo para a cualificación do alumnado..

-

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

1.1 Unidade didáctica 1.  A transmisión en los vehículos

Nº Unidade didáctica

1
A transmisión nos vehículos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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 RA1- Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o
que  describe  a  situación  e  a  funcionalidade  dos  elementos  que  o
constitúen. 

 –CA1.1.  Identificáronse  os  elementos  de  transmisión  de
forzas do vehículo.

 –CA1.2.  Relacionáronse  as  forzas  que  interveñen  nos
sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo.

 –CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos
sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

 –CA1.4.  Describíronse  as  características  do  funcionamento
dos  embragues  e  convertedores,  e  dos  seus  sistemas  de
accionamento.

 –CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e
variadores de velocidade do vehículo coas súas características
de funcionamento.

 –CA1.6.  Describíronse  as  características  de  funcionamento
dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo.

 –CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión
electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

 –CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución
da tecnoloxía no sector

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

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

 –CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a  documentación
técnica

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

 –CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control,
e efectuouse a súa posta en servizo.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos
de medida correctos.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
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 –CA2.5.  Realizouse  a  comprobación  ou  medida  dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións
cos  estipulados,  e  determinouse  o  elemento  que  cumpra
substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA3- Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o
que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 –CA3.4.  Efectuouse  a  reparación  de  compoñentes  ou
elementos dos sistemas de transmisión de forza.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
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 –CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros
estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 –CA3.6.  Verificouse  que  tras  as  operacións  realizadas  se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

 –CA3.7.  Amosouse  unha  actitude  ordenada  e  metódica  na
realización das actividades.



ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA4-  Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos  laborais  e  de
protección  ambiental,  e  identifica  os  riscos  asociados,  así  como  as
medidas e os equipamentos para os previr. 

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

 –CA4.2.  Describíronse  as  medidas  de  seguridade  e  de
protección  persoal  e  colectiva  que  cumpra  adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

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

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:
Puntualidade. 
Asistencia. 
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Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

1.2 Unidade didáctica 2. O embrague

Nº Unidade didáctica

2
                                                                                                                                           O embrague 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 -  Caracteriza o funcionamento do embrague, para o que describe
a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

 –CA1.1.  Identificáronse  os  elementos  de  transmisión  de
forzas do vehículo.

 –CA1.2.  Relacionáronse  as  forzas  que  interveñen  nos
sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo.

 –CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos
sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

 –CA1.4.  Describíronse  as  características  do  funcionamento
dos  embragues  e  convertedores,  e  dos  seus  sistemas  de
accionamento.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
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 –CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e
variadores de velocidade do vehículo coas súas características
de funcionamento.

 –CA1.6.  Describíronse  as  características  de  funcionamento
dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo.

 –CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión
electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

 –CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución
da tecnoloxía no sector

ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA2 -  Localiza avarías do embrague, tendo en conta a relación entre
os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 –CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a  documentación
técnica

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

 –CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control,
e efectuouse a súa posta en servizo.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos
de medida correctos.

 –CA2.5.  Realizouse  a  comprobación  ou  medida  dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
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de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións
cos  estipulados,  e  determinouse  o  elemento  que  cumpra
substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 



 RA3 -  Mantén  os  sistemas  de  embrague  ,  para  o  que  interpreta  e
aplica procedementos de traballo establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 –CA3.4.  Efectuouse  a  reparación  de  compoñentes  ou
elementos dos sistemas de transmisión de forza.

 –CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros
estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 –CA3.6.  Verificouse  que  tras  as  operacións  realizadas  se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

 –CA3.7.  Amosouse  unha  actitude  ordenada  e  metódica  na
realización das actividades.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 
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 RA4-  Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos  laborais  e  de
protección  ambiental,  e  identifica  os  riscos  asociados,  así  como  as
medidas e os equipamentos para os previr. 

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

 –CA4.2.  Describíronse  as  medidas  de  seguridade  e  de
protección  persoal  e  colectiva  que  cumpra  adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

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

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 
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1.3 Unidade didáctica 3. Caixas de cambios manuais.

Nº Unidade didáctica

3                                                                                                             Caixas de cambios manuais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 -  Caracteriza  o  funcionamento  do  sistema  de  cambios  manuais,
para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que as
constitúen. 

 –CA1.1.  Identificáronse  os  elementos  de  transmisión  de
forzas do vehículo.

 –CA1.2.  Relacionáronse  as  forzas  que  interveñen  nos
sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo.

 –CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos
sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

 –CA1.4.  Describíronse  as  características  do  funcionamento
dos  embragues  e  convertedores,  e  dos  seus  sistemas  de
accionamento.

 –CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e
variadores de velocidade do vehículo coas súas características
de funcionamento.

 –CA1.6.  Describíronse  as  características  de  funcionamento
dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo.

 –CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 
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electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

 –CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución
da tecnoloxía no sector

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA2- Localiza avarías nas caixa manuais, tendo en conta a relación 
entre os síntomas, os efectos e as súas causas 

 –CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a  documentación
técnica

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

 –CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control,
e efectuouse a súa posta en servizo.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos
de medida correctos.

 –CA2.5.  Realizouse  a  comprobación  ou  medida  dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións
cos  estipulados,  e  determinouse  o  elemento  que  cumpra
substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

 –CA2.10.  Planificouse  de  xeito  metódico  a  realización  das

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 
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actividades en previsión de posibles dificultades.

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

 RA3 -  Mantén as caixas manuais de forzas do vehículo, para o que
interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 –CA3.4.  Efectuouse  a  reparación  de  compoñentes  ou
elementos dos sistemas de transmisión de forza.

 –CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros
estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 –CA3.6.  Verificouse  que  tras  as  operacións  realizadas  se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

 –CA3.7.  Amosouse  unha  actitude  ordenada  e  metódica  na
realización das actividades.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA4-  Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos  laborais  e  de
protección  ambiental,  e  identifica  os  riscos  asociados,  así  como  as
medidas e os equipamentos para os previr. 

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

 –CA4.2.  Describíronse  as  medidas  de  seguridade  e  de
protección  persoal  e  colectiva  que  cumpra  adoptar  na

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
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execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

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

cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 
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1.4 Unidade didactica 4. Grupos reductores e diferenciales.

Nº Unidade didáctica

4 Grupos reductores e diferenciais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1-  Caracteriza  o  funcionamento  dos  grupos  reductores  e
diferenciais,  para  o que describe a situación e a funcionalidade dos
elementos que o constitúen 

 –CA1.1.  Identificáronse  os  elementos  de  transmisión  de
forzas do vehículo.

 –CA1.2.  Relacionáronse  as  forzas  que  interveñen  nos
sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo.

 –CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos
sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

 –CA1.4.  Describíronse  as  características  do  funcionamento
dos  embragues  e  convertedores,  e  dos  seus  sistemas  de
accionamento.

 –CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e
variadores de velocidade do vehículo coas súas características
de funcionamento.

 –CA1.6.  Describíronse  as  características  de  funcionamento
dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo.

 –CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión
electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

 –CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución
da tecnoloxía no sector

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA2- Localiza avarías nos grupos reductores e diferenciais, tendo  –CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a  documentación
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 en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. técnica

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

 –CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control,
e efectuouse a súa posta en servizo.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos
de medida correctos.

 –CA2.5.  Realizouse  a  comprobación  ou  medida  dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións
cos  estipulados,  e  determinouse  o  elemento  que  cumpra
substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA - Mantén os grupos reductores e diferenciais forzas do vehículo,
para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
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 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 –CA3.4.  Efectuouse  a  reparación  de  compoñentes  ou
elementos dos sistemas de transmisión de forza.

 –CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros
estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 –CA3.6.  Verificouse  que  tras  as  operacións  realizadas  se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

 –CA3.7.  Amosouse  unha  actitude  ordenada  e  metódica  na
realización das actividades.

cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 



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

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

 –CA4.2.  Describíronse  as  medidas  de  seguridade  e  de
protección  persoal  e  colectiva  que  cumpra  adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 
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 –CA4.6.  Cumpriuse  a  normativa  de  prevención  de  riscos
laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

1.5 Unidade didáctica 5. Caixas de cambios automáticas, semiautomáticas e variadores.
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Nº Unidade didáctica

5 Caixas de cambios automáticas, semiautomáticas e variadores 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA -  Caracteriza  o  funcionamento  dos  cambios  automáticos,
semiautomáticos  e  variadores  ,  para  o  que describe  a situación e  a
funcionalidade dos elementos que o constitúen .

 –CA1.1.  Identificáronse  os  elementos  de  transmisión  de
forzas do vehículo.

 –CA1.2.  Relacionáronse  as  forzas  que  interveñen  nos
sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo.

 –CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos
sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

 –CA1.4.  Describíronse  as  características  do  funcionamento
dos  embragues  e  convertedores,  e  dos  seus  sistemas  de
accionamento.

 –CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e
variadores de velocidade do vehículo coas súas características
de funcionamento.

 –CA1.6.  Describíronse  as  características  de  funcionamento
dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo.

 –CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión
electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

 –CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución
da tecnoloxía no sector

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA2-Localiza  avarías  nos  cambios  automáticos,  semiautomáticos  e
variadores, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as



 –CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a  documentación  
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súas causas. técnica

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

 –CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control,
e efectuouse a súa posta en servizo.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos
de medida correctos.

 –CA2.5.  Realizouse  a  comprobación  ou  medida  dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións
cos  estipulados,  e  determinouse  o  elemento  que  cumpra
substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA3- Mantén os cambios automáticos, semiautomáticos  e variadores,
de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de
traballo establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
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 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 –CA3.4.  Efectuouse  a  reparación  de  compoñentes  ou
elementos dos sistemas de transmisión de forza.

 –CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros
estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 –CA3.6.  Verificouse  que  tras  as  operacións  realizadas  se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

 –CA3.7.  Amosouse  unha  actitude  ordenada  e  metódica  na
realización das actividades.

cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA4-  Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos  laborais  e  de
protección  ambiental,  e  identifica  os  riscos  asociados,  así  como  as
medidas e os equipamentos para os previr. 

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

 –CA4.2.  Describíronse  as  medidas  de  seguridade  e  de
protección  persoal  e  colectiva  que  cumpra  adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 
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 –CA4.6.  Cumpriuse  a  normativa  de  prevención  de  riscos
laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

1.6  Unidade didáctica A transmisión 4x4,  árboles  e  semiárboles 

Nº Unidade didáctica

6 A transmisión 4x4, árboles e semiárboles 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 -  Caracteriza  o funcionamento  do sistema de transmisión 4x4,
árboles  e  semiarboles,  para  o  que  describe  a  situación  e  a
funcionalidade dos elementos que o constitúen .

 –CA1.1.  Identificáronse  os  elementos  de  transmisión  de
forzas do vehículo.

 –CA1.2.  Relacionáronse  as  forzas  que  interveñen  nos
sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo.

 –CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos
sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

 –CA1.4.  Describíronse  as  características  do  funcionamento
dos  embragues  e  convertedores,  e  dos  seus  sistemas  de
accionamento.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
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 –CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e
variadores de velocidade do vehículo coas súas características
de funcionamento.

 –CA1.6.  Describíronse  as  características  de  funcionamento
dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo.

 –CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión
electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

 –CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución
da tecnoloxía no sector

.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA2-  Localiza  avarías  nos  sistemas  de  transmisión  4x4,  árboles  e
semiárboles, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as
súas causas. 

 –CA2.1.  Seleccionouse  e  interpretouse  a  documentación
técnica

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

 –CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control,
e efectuouse a súa posta en servizo.

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos
de medida correctos.

 –CA2.5.  Realizouse  a  comprobación  ou  medida  dos
parámetros estipulados.

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

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos

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

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 
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 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas
de aire e perdas de fluídos.

 –CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións
cos  estipulados,  e  determinouse  o  elemento  que  cumpra
substituír ou reparar.

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría.

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

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

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

 RA3- Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o
que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 –CA3.1.  Interpretouse  a  documentación  técnica  e
relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

 –CA3.2.  Seleccionáronse  e  puxéronse  en  servizo  os
equipamentos e os medios necesarios.

 –CA3.3.  Realizáronse  as  operacións  de  desmontaxe  e
montaxe seguindo as especificacións técnicas.

 –CA3.4.  Efectuouse  a  reparación  de  compoñentes  ou
elementos dos sistemas de transmisión de forza.

 –CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros
estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

 –CA3.6.  Verificouse  que  tras  as  operacións  realizadas  se
restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

 –CA3.7.  Amosouse  unha  actitude  ordenada  e  metódica  na
realización das actividades.

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 
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 RA4-  Cumpre  as  normas  de  prevención  de  riscos  laborais  e  de
protección  ambiental,  e  identifica  os  riscos  asociados,  así  como  as
medidas e os equipamentos para os previr. 

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

 –CA4.2.  Describíronse  as  medidas  de  seguridade  e  de
protección  persoal  e  colectiva  que  cumpra  adoptar  na
execución de operacións na área de electromecánica.

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

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

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

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

 
Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prácti-
cas cando a unidade didáctica o per-
mita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didácti-
ca  do libro de Editex feitas no cader-
no de clase 

Teranse en conta aspectos como:  
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profesores.
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 

Páxina 38 de 40



6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Plantearanse por o correo da Xunta as tarefas   de reforzo e recuperación.
 Establecerase cos alumnos un canle de comunicación vía correo electrónico para resolver dúbidas. 

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

Daráselle a opción á recuperación realizando as tarefas plantexadas no correo da Xunta.
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8. Medidas de atención á diversidade

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

Aos alumnos nesta situación que manifesten o suficiente grado de implicación e motivación para superar as súas dificultades se lles propoñerán actividades de reforzo moi similares
ás realizadas na clase para que as fagan na casa. Unha vez rematadas serán cualificadas polo profesor e se terán en conta na avaliación trimestral correspondente.
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