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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados:
        O terceiro trimestre do módulo de mecánica de 2ºFPbásica, correspóndese ca realización das prácticas nos talleres- FCT.

    

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade 
didáctica)

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 SEGURIDADE E HIXIENE  NO MEDIO

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  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 

 Coñecer as condicións de seguridade das distintas tarefas , 
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.

A recuperación desta unidade 
acádarase cunha ficha explicando a 
seguridade de cada prática que fixeron 
no taller.

Nº Unidade didáctica

2 O MOTOR DE COMBUSTIÓN

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X -  Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel 
analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as 
actuacións de mantemento requiridas 

 A2 - O motor de gasolina.

CA1.1 - Relacionáronse os principios de 
funcionamento dos motores de explosión de dous e 
catro tempos en gasolina e diésel cos seus 

 Traballo explicativo do funcionamento dun motor de gasolina e 
dun motor diesel.
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elementos construtivos

 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

 CA1.8 - Repuxéronse as correas de servizo e 
verificouse o seu axuste e o seu funcionamento, 
conforme as especificacións de fábrica

 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

 CA1.10 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as 
técnicas e os procedementos adecuados, 
procurando non causar dano aos elementos 
periféricosA3 - O motor diesel

 .CA1.1 - Relacionáronse os principios de 
funcionamento dos motores de explosión de dous 
e catro tempos en gasolina e diésel cos seus 
elementos construtivos

 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

 CA1.8 - Repuxéronse as correas de servizo e 
verificouse o seu axuste e o seu funcionamento, 
conforme as especificacións de fábrica

 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

 CA1.10 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as 
técnicas e os procedementos adecuados, 
procurando non causar dano aos elementos 
periféricos .
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Nº Unidade didáctica

3 COMPOÑENTES DO MOTOR

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1-Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel 
analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as 
actuacións de mantemento requiridas 

 A1 - A culata, compoñentes, procesos de reparación e verificación da 
culata e dos seus elementos.

CA1.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento dos motores de 
explosión de dous e catro tempos en gasolina e diésel cos seus elementos 
construtivos

CA1.2 - Comprobáronse os niveis do circuíto de lubricación e refrixeración 
e, en caso necesario, repuxéronse, segundo as normas e condicións de 
seguridade establecidas

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

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

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

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

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

CA1.8 - Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e o 
seu funcionamento, conforme as especificacións de fábrica

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

CA1.10 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e 
seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados, 
procurando non causar dano aos elementos periféricos

 A2 - O bloque de motor,compoñentes,procesos de reparación e 

Ficha indicando os distintos compoñentes 
do motor.
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verificación dos bloques de motor e dos seus elementos.

 CA1.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento dos motores de 
explosión de dous e catro tempos en gasolina e diésel cos seus 
elementos construtivos

 CA1.2 - Comprobáronse os niveis do circuíto de lubricación e 
refrixeración e, en caso necesario, repuxéronse, segundo as normas e 
condicións de seguridade establecidas

 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

 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

 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

 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

 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

 CA1.8 - Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e
o seu funcionamento, conforme as especificacións de fábrica

 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

 CA1.10 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e 
seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados, 
procurando non causar dano aos elementos periférico procurando non 
causar dano aos elementos periféricos 

Nº Unidade didáctica

4 Circuitos  auxiliares  do motor
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1 -  Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel 
analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as 
actuacións de mantemento requiridas 

 A3 - Sistemas de alimentación de combustible dos motores otto e 
diesel.

 CA1.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento dos motores de 
explosión de dous e catro tempos en gasolina e diésel cos seus 
elementos construtivos

 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

 CA1.8 - Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e
o seu funcionamento, conforme as especificacións de fábrica

 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

 CA1.10 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e 
seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados, 
procurando non causar dano aos elementos periféricos 

Traballo sobre o mantemento dun 
vehículo.
Traballo pre-Revisión ITV.

Nº Unidade didáctica

5 Suspensión  dirección e rodas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  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 

 CA1 - A suspensión do vehículo.

 CA2.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema de 
suspensión e rodas coas características construtivas dos elementos que
os compoñen

 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

 A2 - A dirección do vehículo.

 CA2.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema de 
suspensión e rodas coas características construtivas dos elementos que

Traballo sobre a suspensión neumática, e 
a dirección asistida.
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os compoñen

 A3 - Rodas e pneumáticos.

 CA2.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema de 
suspensión e rodas coas características construtivas dos elementos que
os compoñen

 CA2.7 - Relacionouse o tipo de roda e de pneumático coa nomenclatura
impresa, a composición e a estrutura

 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

 CA2.9 - Equilibrouse a roda, verificando os seus parámetros, e 
corrixíronse as anomalías detectadas

 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

 CA2.11 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e 
seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos axeitados 

Nº Unidade didáctica

6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN E FREADA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA3 -  Realiza o mantemento básico do sistema de transmisión e freos, 
analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as 
actuacións de mantemento requiridas 

 A1 - O embrague e a transmisión do vehículo

 .CA3.1 - Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema de 
transmisión e freos coas características construtivas e os elementos 
que o compoñen

 A2 - A caixa de cambios e o diferencial

 CA3.1 - Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema de 
transmisión e freos coas características construtivas e os elementos 
que o compoñenCA3.2 - Comprobáronse os niveis de fluídos da caixa 
de cambios e do diferencial, e repuxéronse ou substituíronse en caso 
necesario, cos utensilios adecuados

Traballo sobre o embrague bimasa e freos 
ABS.
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 A3 - Sistema de freos do vehículo

 .CA3.1 - Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema de 
transmisión e freos coas características construtivas e os elementos 
que o compoñen

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Debido a situación excepcional na que nos encontramos e os medios que teñen os alumnos, as actividades de recuperación  consisten en traballos enviadas polo profesor ó alumno.
 Despois de falar có alumnado a mellor opción resultou o correo electrónico para o intercambio das actividades.

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

Ante a imposibilidade de realizar unha proba extraordinaria presencial o alumno que perdera durante o curso presencial o dereito a avaliación contínua, realizará un traballo dos mínimos esixibles da materia teórica impartida ó longo do ano.

8. Medidas de atención á diversidade

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

O alumnado que non responda aos obxectivos programados, se lle respetará o ritmo individual  no proceso de aprendizaxe. enviaránselle tarefas adecuadas as suas capacidades, así como material de repaso e reforzo de conceptos.
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