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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

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

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

Para acada-la 1ª avaliación positiva o alumno terá que:
Identificar as averías do sistema de climatización, analizando o seu funcionamiento, empregando as técnicas de diagnóstico, equipos e medios axeitados.
Operar destramente cós materiais, utillaxe específico, ferramentas e equipos necesarios para sustituir e/ou reparar os elementos ou equipos que integran o sistema de climatización.
 Identificar os diferentes fenómenos físicos que interveñen na climatización.
Analizar os diferentes sistemas de climatización.
Identificar os diferentes elementos de protección e seguridade.
Empregar os equipos de diagnosis apropiados para a identificación de averías.
Describir procesos de traballo para a sustitución de elementos.
Realizar operacions de traballo usuais coa estación de carga e recicladora.
Empregar equipos de diagnosis.

Para acada-la 2ª avaliación positiva o alumno terá que:
Identificar averías en sistemas auxiliares de seguridade e confortabilidade analizando as suas características técnicas para realizar sustitucións de elementos.
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Operar destramente cós materiais, ferramentas, utillaxe específico e equipos necesarios para levar a cabo sustitucións de elementos accesorios da carrocería.
Identificar os diferentes elementos que poden intervir nos diferentes sistemas de seguridade y confortabilidade.
Realizar diagnóstico de averías mediante equipos de diagnosis.
Describir as pautas necesarias para a sustitución de elementos e para o montaxe de sistemas de seguridade y confortabilidade: inmovilizadores, alarmas, ordenadores de a bordo, reguladores de velocidade, navegadores, asientos 
e espellos eléctricos.
Describir os elementos accesorios da carrocería e das suas unións, lunas e portas.
Identificar os distintos tipos de unións.
Identificar as diferentes ferramentas e utillaxes específicos para a realización de operacións.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1
2
3
4
5
6

Sistemas de ventilación e calefacción
Aire acondicionado e climatización

Manipulación segura de sistemas que incorporan tecnoloxías alternati-vas en gases fluorados
Sistemas audiovisuais, de comunicación e confort

Sistemas de seguridade pasiva.
Carrozaria e luas. Sustitución e reparación de elementos.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

1  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas
de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence.

 Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre os 
síntomas, os efectos e as súas causas.

 Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así como 
os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica procesos 
de traballo establecidos.

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

 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas 
cos sistemas e os elementos que cumpra manter.

 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de calefacción, 
aire acondicionado e climatización.

 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización.

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

A avaliación realizarase sobre as
actividades e probas realizadas durante

os dous primeiros trimestres do curso, así
como as actividades de reforzo,

recuperación e repaso realizadas dende a
declaración  do estado de alarma e

sempre beneficiando ao alumno.
Actividades realizadas no centro ata o

estado de alarme e actividades realizadas
dende a casa como traballos de reforzo,
resumes e exercicios dos temas dados.

Xa que para o alumnado de 2º curso esta
3º avaliación corresponde ca realización
das FCTs, a nota final será a mesma que
a da segunda avaliación sempre que esta

fora dun mínimo de 5.  
. No caso que estes traballos non superen

os mínimos esixidos,esta recuperación
farase mediante unha proba realizada, se
é posible polas circunstancias especiais

de maneira presencial, ou ante a
imposibilidade diso, a través dunha canle

telemática, a través de unha
videoconferencia que poderá constar
dunha  parte oral e proba TEST con

tempo limitado por
pregunta.
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2
 Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que 

conforman os sistemas de confortabilidade, e describe a súa función
no conxunto ao que pertence.

 Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre os 
síntomas, os efectos e as súas causas.

 Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así como 
os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica procesos 
de traballo establecidos.

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

 Relacionouse o uso dos fluídos utilizados nos sistemas de aire acondicionado e 
climatización coas súas propiedades.

  Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e climatización.
 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.
 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de 

funcionamento das centrais electrónicas.
 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.
 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas 

cos sistemas e os elementos que cumpra manter.
 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo do

aparello.
 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se 

realizou a toma de parámetros necesarios.
 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse 

o elemento que cumpra substituír ou reparar.
 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin perdas de fluído.
 Determináronse as causas da avaría.
 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de calefacción, 

aire acondicionado e climatización.
 Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para recargar o 

circuíto.
 Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando a estación de 

carga.
 Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de saída do aire.
 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 

ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.
 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que 

cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.
 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas 

operacións realizadas.

A avaliación
realizarase sobre as
actividades e probas realizadas durante

os dous primeiros trimestres do curso, así
como as actividades de reforzo,

recuperación e repaso realizadas dende a
declaración  do estado de alarma e

sempre beneficiando ao alumno.
Actividades realizadas no centro ata o

estado de alarme e actividades realizadas
dende a casa como traballos de reforzo,
resumes e exercicios dos temas dados.

Xa que para o alumnado de 2º curso esta
3º avaliación corresponde ca realización
das FCTs, a nota final será a mesma que
a da segunda avaliación sempre que esta

fora dun mínimo de 5.  
. No caso que estes traballos non superen

os mínimos esixidos,esta recuperación
farase mediante unha proba realizada, se
é posible polas circunstancias especiais

de maneira presencial, ou ante a
imposibilidade diso, a través dunha canle

telemática, a través de unha
videoconferencia que poderá constar
dunha  parte oral e proba TEST con

tempo limitado por pregunta.

3  Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre os 
síntomas, os efectos e as súas causas.

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

 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.
 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 

ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.
  Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que 

cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.
 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor

de prevención de riscos.
 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas 

operacións realizadas.

A avaliación realizarase sobre as
actividades e probas realizadas durante

os dous primeiros trimestres do curso, así
como as actividades de reforzo,

recuperación e repaso realizadas dende a
declaración  do estado de alarma e

sempre beneficiando ao alumno.
Actividades realizadas no centro ata o

estado de alarme e actividades realizadas
dende a casa como traballos de reforzo,

resumes e
exercicios dos
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temas dados.
Xa que para o alumnado de 2º curso esta
3º avaliación corresponde ca realización
das FCTs, a nota final será a mesma que
a da segunda avaliación sempre que esta

fora dun mínimo de 5.  
. No caso que estes traballos non superen

os mínimos esixidos,esta recuperación
farase mediante unha proba realizada, se
é posible polas circunstancias especiais

de maneira presencial, ou ante a
imposibilidade diso, a través dunha canle

telemática, a través de unha
videoconferencia que poderá constar
dunha  parte oral e proba TEST con

tempo limitado por pregunta.

4  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas
audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe a súa función no conxunto ao 
que pertence.

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

 Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de 
comunicación e de confort, e describe as técnicas de instalación e montaxe.

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

 Identificáronse os elementos dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.
 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 

segundo as súas características.
 Realizáronse os esquemas de instalación dos sistemas de audiovisuais.
 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.
 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.
 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas 

cos sistemas e elementos que cumpra manter.
 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo do

aparello.
 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se 

realizou a toma de parámetros necesarios.
 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse 

o elemento que cumpra substituír ou reparar.
 Determináronse as causas da avaría.
 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de 

confort nun vehículo, utilizando documentación do fabricante.
 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación de 

novos equipamentos no vehículo.
 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor

de prevención de riscos.

A avaliación realizarase sobre as
actividades e probas realizadas durante

os dous primeiros trimestres do curso, así
como as actividades de reforzo,

recuperación e repaso realizadas dende a
declaración  do estado de alarma e

sempre beneficiando ao alumno.
Actividades realizadas no centro ata o

estado de alarme e actividades realizadas
dende a casa como traballos de reforzo,
resumes e exercicios dos temas dados.

Xa que para o alumnado de 2º curso esta
3º avaliación corresponde ca realización
das FCTs, a nota final será a mesma que
a da segunda avaliación sempre que esta

fora dun mínimo de 5.  
. No caso que estes traballos non superen

os mínimos esixidos,esta recuperación
farase mediante unha proba realizada, se
é posible polas circunstancias especiais

de maneira presencial, ou ante a
imposibilidade diso, a través dunha canle

telemática, a través de unha
videoconferencia que poderá constar
dunha  parte oral e proba TEST con

tempo limitado por pregunta.

 Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que 
conforman os sistemas de seguridade, e describe a súa función no 
conxunto ao que pertence.

 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade.
 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade segundo as súas 

A avaliación realizarase sobre as
actividades e

probas realizadas

Páxina 6 de 9



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

 Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que 
interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.

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

características.
  Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no almacenamento e na 

seguridade dos equipamentos con dispositivos pirotécnicos.
 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.
 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de 

funcionamento das centrais electrónicas.
 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.
 Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e os esquemas 

cos sistemas e os elementos que cumpra manter.
 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse 

o elemento que cumpra substituír ou reparar.
 Determináronse as causas da avaría.
 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade.
 Léronse e borráronse os códigos de avaría de airbag e pretensor de cinto de 

seguridade con equipamento de diagnose.
 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa 

situación dos compoñentes e a súa interconexión eléctrica.
 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais,

as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos 
de electromecánica do vehículo.

durante os dous primeiros trimestres do
curso, así como as actividades de reforzo,
recuperación e repaso realizadas dende a

declaración  do estado de alarma e
sempre beneficiando ao alumno.

Actividades realizadas no centro ata o
estado de alarme e actividades realizadas
dende a casa como traballos de reforzo,
resumes e exercicios dos temas dados.

Xa que para o alumnado de 2º curso esta
3º avaliación corresponde ca realización
das FCTs, a nota final será a mesma que
a da segunda avaliación sempre que esta

fora dun mínimo de 5.  
. No caso que estes traballos non superen

os mínimos esixidos,esta recuperación
farase mediante unha proba realizada, se
é posible polas circunstancias especiais

de maneira presencial, ou ante a
imposibilidade diso, a través dunha canle

telemática, a través de unha
videoconferencia que poderá constar
dunha  parte oral e proba TEST con

tempo limitado por pregunta.

6  Substitúe cristais e elementos auxiliares da carrozaría, e describe os procedementos de
substitución e montaxe

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

 Describíronse tipos de carrozaría e a súa constitución xeral.
 Desmontáronse e montáronse gornecementos e elementos auxiliares de portas 

utilizando manuais de taller e documentación técnica.
 Desmontouse, verificouse e montouse o conxunto de pechadura dun vehículo.
 Axustouse a ancoraxe de pechamento da porta.
 Clasificáronse os tipos de cristais en relación coa súa constitución e a súa montaxe.
 Identificáronse os cristais pola súa simboloxía gravada.
 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a extracción e a montaxe dun cristal 

segundo as súas características.
 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que 

cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

A avaliación realizarase sobre as
actividades e probas realizadas durante

os dous primeiros trimestres do curso, así
como as actividades de reforzo,

recuperación e repaso realizadas dende a
declaración  do estado de alarma e

sempre beneficiando ao alumno.
Actividades realizadas no centro ata o

estado de alarme e actividades realizadas
dende a casa como traballos de reforzo,
resumes e exercicios dos temas dados.

Xa que para o alumnado de 2º curso esta
3º avaliación corresponde ca realización
das FCTs, a nota final será a mesma que
a da segunda avaliación sempre que esta

fora dun mínimo de 5.  
. No caso que estes traballos non superen

os mínimos esixidos,esta recuperación
farase mediante unha proba realizada, se

é posible polas
circunstancias
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especiais de maneira presencial, ou ante
a imposibilidade diso, a través dunha

canle telemática, a través de unha
videoconferencia que poderá constar
dunha  parte oral e proba TEST con

tempo limitado por pregunta.

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

O alumnado que non acadara unha nota superior a 5 na primeira, segunda ou ambas avaliacións, terá que recuperalas, mediante unha proba realizada, se é posible polas circunstancias especiais de maneira presencial, ou ante a 
imposibilidade diso, a través dunha canle telemática, a través de unha videoconferencia que poderá constar dunha  parte oral e proba TEST con tempo limitado por pregunta, os contidos das probas serán de todas as UDs que 
figuran na programación para a primeira e segunda avaliación.

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

Nesta proba, o alumnado terá que demostrar que posúe os coñecementos mínimos esixibles de cada un dos bloques de contidos da programación. 
Esta proba constará de dúas partes: 
- 1ª parte: proba teórica que versará sobre os contidos de cada unha dás unidades formativas do currículo do módulo 
- 2ªparte: proba práctica na que se levará a cabo como mínimo unha dás prácticas realizadas polo alumnado en cada trimestre 
Nota: a primeira parte dá proba celebrarase nun único día. A segunda parte poderá durar máis dun día. Aquel alumnado que non supere a primeira parte dá proba cunha nota minima de 5 puntos, non poderá realizar a segunda 
parte.
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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

Naqueles casos en que o alumnado non acade os obxectivos mínimos establecidos en cada avaliación, estableceranse medidas de reforzo para que poida acadar os mínimos previstos nesta programación.
Estas medidas consistirán en traballos que poidan ser efectuados de forma autónoma polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración do profesor, e na repetición daqueles traballos de taller nos que non acadou o mínimo 
esixible.
Tamén en aqueles casos que sexa pertinente poderá levarse a cabo unha flexibilización modular na duración das ensinanzas.
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