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en liña de comandos

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

1.3 Unidade didáctica 3 Tarefas de Mantemento

N
º

Unidade didáctica

3 Tarefas de Mantemento

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 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.

 CA3.1 - Relacionáronse os elementos 
básicos dos sistemas auxiliares do 
vehículo cos elementos que os compoñen,
a súa situación e o seu funcionamento

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

CA3.3 - Substituíronse as lámpadas dos 
sistemas auxiliares, identificando o tipo e a
nomenclatura serigrafada, segundo os 
procedementos establecidos.

CA3.4 - Verificouse a continuidade dos 
fusibles e, en caso necesario, 
substituíronse, tendo en conta as 
características do fusible e a cantidade de 

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA
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corrente que soporte

 RA4 -  Recoñece as capacidades asociadas 
á iniciativa emprendedora, identificando os 
requisitos derivados das operacións de 
electricidade do vehículo.

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de 
persoa emprendedora e describíronse 
os requisitos e as actitudes necesarias 
para as operacións de electricidade do 
vehículo.

. 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.

CA4.3 - Recoñece os factores de 
risco inherentes á actividade 
emprendedora relacionada coas 
operacións de electricidade do 
vehículo.

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO E
TELÉFONO

 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

CA5.8 - Mantívose a área de traballo co 
grao apropiado de orde, seguridade e 
limpeza.

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO E TELÉFONO

.
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1.4 Unidade didáctica 4 Prevención de Riscos

N
º

Unidade didáctica

4 Prevención de Riscos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 . 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

CA2.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas
establecidas

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA

 RA4 -  Recoñece as capacidades 
asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados das 
operacións de electricidade do vehículo

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa
emprendedora e describíronse os 
requisitos e as actitudes necesarias para 
as operacións de electricidade do vehículo

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA

 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

CA2.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas
establecidas

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

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

Para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes.

O1.1 Distinguir pola potencia as diferentes tipos de lámparas
O1.2 Diferenciar lámpadas conveccionais das alóxenas
O1.3 Difernciar lámpadas de descarga, alóxenas e de led
O1.4 Colocación de faros
O1.5 Sustitución lámpadas bixenon
O1.6 Colocación de pilotos
O1.7 Regulación de faros co regloscopio
O1.8 Montaxe do alumbrado interior

O2.1 Descripción e funcionamento dos compoñentes deste circuitos
O2.2 Mecanismos de transmisión do movemento do limpaparabrisas
O2.3 Cómo funciona o interruptor multifuncional
O2.4 Desmontaxe da bomba

O3.1 Despiece deste circuito
O3.2 Descripción de cada un dos seus compoñentes
O3.3 Substitución do filtro do habitáculo
O3.4 Desmontaxe e montaxe do ventilador

O4.1 Coñecer os diferentes compoñentes deste circuito
O4.2 Coñecer os conectores ISO
O4.3 Desmontaxe e montaxe de altavoces
O4.4 Desmontaxe e montaxe da antena
O4.5 Cableado dun equipo de son



Páxina 7 de 20

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 trimestres 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..



os sistemas de ficheiros, e id

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

1.1 Unidade didáctica 1. Introducción ós Sistemas Informáticos. Sistemas Operativos.

N
º

Unidade didáctica

1 Medidad Eléctricas

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 RA1 -  Realiza operacións de medidas 
eléctricas básicas, tendo en conta a 
relación entre as magnitudes e as 
características dos equipamentos de 
medida

. CA1.3 - Comprobouse o funcionamento do circuíto eléctrico 
básico do vehículo, medindo voltaxe, continuidade, 
resistencia e intensidade, en relación coas súas unidades de
medida

CA1.4 - Realizáronse co polímetro medicións eléctricas de 
asociacións de resistencias en serie e paralelo sobre 
circuítos eléctricos básicos, segundo os procesos 
establecidos

CA1.5 - Relacionouse o valor das resistencias empregadas nos
circuítos eléctricos básicos do vehículo co seu código de 
cores

CA1.6 - Realizáronse medicións de intensidade coa pinza 
amperimétrica sobre circuítos eléctricos básicos do vehículo,
segundo os procesos establecidos

CA1.7 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e 
seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos 
adecuados

CA1.1 - Relacionáronse os circuítos eléctricos básicos dun 
vehículo co seu funcionamento

CA1.2 - Relacionáronse os elementos eléctricos e electrónicos 
básicos utilizados no automóbil coa súa composición, o seu 
funcionamento e a súa simboloxía

SI SI Proba



1.2 Unidade didáctica 2. Montaxe Eléctrico do Vehículo
N
º

Unidade didáctica

2 Montaxe Eléctrico do Vehículo

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 RA1 -  Realiza operacións de medidas 
eléctricas básicas, tendo en conta a 
relación entre as magnitudes e as 
características dos equipamentos de 
medida

CA2.1 - Relacionáronse os principios de 
funcionamento dos sistemas de carga e 
arranque cos seus compoñentes e coa 
situación no vehículo

CA2.2 - Controlouse o nivel de electrólito 
da batería segundo as normas 
establecidas e, en caso necesario, 
repúxose

CA2.3 - Verificouse a densidade do 
electrólito cos aparellos de medida 
adecuados, tendo en conta a relación 
entre os parámetros de tensión e 
densidade

CA2.4 - Substituíuse a batería e 
comprobouse a súa conexión e o seu 
funcionamento, conforme as condicións de
seguridade requiridas

SI SI Traballo dos alumnos



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

CA2.6 - Realizouse a substitución do 
alternador e comprobouse a carga da 
batería conforme os procesos establecidos

CA2.7 - Realizouse a carga de baterías 
mediante o cargador segundo os 
parámetros e as características técnicas 
establecidas

CA2.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas 
establecidas

.

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

CA1.1 - Relacionáronse os circuítos 
eléctricos básicos dun vehículo co seu 
funcionamento

CA1.2 - Relacionáronse os elementos 
eléctricos e electrónicos básicos utilizados 
no automóbil coa súa composición, o seu 
funcionamento e a súa simboloxía

CA1.3 - Comprobouse o funcionamento do
circuíto eléctrico básico do vehículo, 

SI SI Traballo dos alumnos



medindo voltaxe, continuidade, resistencia 
e intensidade, en relación coas súas 
unidades de medida

CA2.1 - Relacionáronse os principios de 
funcionamento dos sistemas de carga e 
arranque cos seus compoñentes e coa 
situación no vehículo

CA2.2 - Controlouse o nivel de electrólito 
da batería segundo as normas 
establecidas e, en caso necesario, 
repúxose

CA2.3 - Verificouse a densidade do 
electrólito cos aparellos de medida 
adecuados, tendo en conta a relación 
entre os parámetros de tensión e 
densidade

CA2.4 - Substituíuse a batería e 
comprobouse a súa conexión e o seu 
funcionamento, conforme as condicións de
seguridade requiridas

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



CA2.6 - Realizouse a substitución do 
alternador e comprobouse a carga da 
batería conforme os procesos establecidos

CA2.7 - Realizouse a carga de baterías 
mediante o cargador segundo os 
parámetros e as características técnicas 
establecidas

CA2.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas 
establecidas



 RA2- Instala sistemas

1.3 Unidade didáctica 3. Tarefas de Mantemento

N
º

Unidade didáctica

3 Tarefas de Mantemento

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

. 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

. CA3.1 - Relacionáronse os elementos básicos 
dos sistemas auxiliares do vehículo cos 
elementos que os compoñen, a súa situación e 
o seu funcionamento

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

CA3.3 - Substituíronse as lámpadas dos 
sistemas auxiliares, identificando o tipo e a 
nomenclatura serigrafada, segundo os 
procedementos establecidos

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

CA3.5 - Substituíronse os relés dos sistemas 
auxiliares do vehículo, tendo en conta a relación
entre o tipo de relé e o circuíto correspondente

CA3.6 - Verificouse e axustouse a altura de 
faros co regroscopio, segundo as 
especificacións de fábrica

CA3.7 - Substituíronse as bucinas do vehículo e
verificouse o seu funcionamento

CA3.8 - Realizouse a substitución do 
limpaparabrisas, lavaparabrisas e lavafaros, e 
comprobouse o seu axuste e o seu 
funcionamento, segundo as especificacións 
técnicas

NON SI Traballo dos alumnos



CA3.10 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as 
técnicas e os procedementos adecuados

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa 
emprendedora e describíronse os requisitos e 
as actitudes necesarias para as operacións de 
electricidade do vehículo

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

CA5.8 - Mantívose a área de traballo co grao 
apropiado de orde, seguridade e limpeza

. RA4 -  Recoñece as capacidades 
asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados das 
operacións de electricidade do vehículo

CA3.1 - Relacionáronse os elementos básicos dos sistemas 
auxiliares do vehículo cos elementos que os compoñen, a 
súa situación e o seu funcionamento

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

CA3.3 - Substituíronse as lámpadas dos sistemas auxiliares,
identificando o tipo e a nomenclatura serigrafada, segundo 
os procedementos establecidos

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

CA3.5 - Substituíronse os relés dos sistemas auxiliares do 
vehículo, tendo en conta a relación entre o tipo de relé e o 
circuíto correspondente

CA3.6 - Verificouse e axustouse a altura de faros co 
regroscopio, segundo as especificacións de fábrica

CA3.10 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, 
precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os 
procedementos adecuados

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e 
describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para 
as operacións de electricidade do vehículo

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

CA4.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á 
actividade emprendedora relacionada coas operacións de 
electricidade do vehículo

SI SI Traballo dos alumnos



 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

CA3.1 - Relacionáronse os elementos básicos dos 
sistemas auxiliares do vehículo cos elementos que os 
compoñen, a súa situación e o seu funcionamento

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

CA3.3 - Substituíronse as lámpadas dos sistemas 
auxiliares, identificando o tipo e a nomenclatura 
serigrafada, segundo os procedementos establecidos

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

CA3.6 - Verificouse e axustouse a altura de faros co 
regroscopio, segundo as especificacións de fábrica

NON SI Traballo dos alumnos



describe os procedeme

 RA5 - Realiza tarefas

1.4 Unidade didáctica 4. Prevención de Riscos

N
º

Unidade didáctica

4 Prevención de Riscos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d ible

(si, non)

Desenvol
v 
erase 
neste 
curso

(si, 
non)

Instrumento de avaliación

 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

 CA2.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, aplicando 
os procedementos e as técnicas establecidas

CA2.9 - Mantivéronse as medidas de seguridade 
que o traballo require

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa 
emprendedora e describíronse os requisitos e 
as actitudes necesarias para as operacións de 
electricidade do vehículo

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

CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao 
traballo en función dos materiais que se vaian 
empregar e as máquinas que se vaian manexar

CA5.2 - Identificáronse os riscos eléctricos en 
diferentes operacións do proceso

CA5.3 - Identificáronse os riscos ambientais 

SI SI Traballo dos Alumnos



asociados ao proceso

CA5.4 - Aplicáronse en todo o proceso as 
normas de seguridade persoal e ambiental

CA5.6 - Identificáronse os residuos producidos 
nas actividades realizadas no taller, e 
depositáronse nos seus contedores específicos

 RA4 -  Recoñece as capacidades 
asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados das 
operacións de electricidade do vehículo

 CA2.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas 
establecidas

CA2.9 - Mantivéronse as medidas de 
seguridade que o traballo require

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa 
emprendedora e describíronse os 
requisitos e as actitudes necesarias para as 
operacións de electricidade do vehículo

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

CA5.7 - Almacenáronse convenientemente 
os residuos e preparáronse para a súa 
posterior recollida

CA5.8 - Mantívose a área de traballo co grao
apropiado de orde, seguridade e limpeza

SI SI Traballo dos Alumnos

 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

 CA2.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, aplicando 
os procedementos e as técnicas establecidas

CA2.9 - Mantivéronse as medidas de seguridade 
que o traballo require

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa 
emprendedora e describíronse os requisitos e 

SI SI Traballo  dos Alumnos



as actitudes necesarias para as operacións de 
electricidade do vehículo

CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao 
traballo en función dos materiais que se vaian 
empregar e as máquinas que se vaian manexar

CA5.4 - Aplicáronse en todo o proceso as 
normas de seguridade persoal e ambiental

CA5.5 - Empregáronse correctamente os 
equipamentos de protección individual nas 
actividades





describe os procedeme



 RA3- Realiza tarefas



 RA4- Realiza operaci 
sistemas operativos,
interpreta a docume



Plantearanse na aula virtual do centro tarefas de reforzo e recuperación.
Establecerase cos alumnos un canle de comunicación via a aula virtual e o correo electrónico para resolver dúbidas.

Páxina 18 de 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación



Daráselle a opción á recuperación realizando as tarefas plantexadas na aula virtual do centro.

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



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.

8. Medidas de atención á diversidade

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