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MP3044 _ AMOVIBLES 

 
 

1. Resultados de avaliación e criterios de aprendizaxe 
imprescindibles 

 

1ª av. E 2ª av    

 RA1. Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en 

conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición. 

– CA1.1. Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, 
etc.) coa técnica de unión utilizada. 

– CA1.2. Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en 
función dos métodos utilizados. 

– CA1.3. Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de 
carrozaría e as súas características estruturais. 

– CA1.4. Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da 
carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a 
técnica utilizada. 

– CA1.5. Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características 
estruturais e metrolóxicas. 

– CA1.6. Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os 
pares de aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica. 

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

– CA1.8. Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas 
establecidas por fábrica. 

– CA1.9. Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías 
detectadas. 

 RA2. Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do 
conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación entre a 
funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica. 

– CA2.1. Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe. 

– CA2.2. Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu 
funcionamento básico e a súa unión a este. 
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– CA2.3. Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os 
elementos de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as 
normas establecidas por fábrica. 

– CA2.4. Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función 
e coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos. 

– CA2.5. Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas 
insonorizantes da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas 
por fábrica. 

– CA2.6. Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) 
coas súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no 
vehículo. 

– CA2.7. Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos 
e as precaucións establecidas por fábrica. 

– CA2.8. Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de 
mecanismo de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que 
haxa que ter en conta á hora de montar o cristal. 

– CA2.9. Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito 
que se asegure a calidade de funcionamento. 

– CA2.10. Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando 
as técnicas e os procedementos adecuados. 

 

3º trimestre 

 RA4. Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a 
saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección individual e aplicando o 
procedemento de recollida de residuos adecuado. 

– CA4.1. Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se 
vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar. 

– CA4.2. Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso. 

– CA4.3. Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade 
persoal e ambiental. 

– CA4.4. Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas 
actividades. 

– CA4.5. Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas notaller de 
preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos. 

– CA4.6. Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa 
posterior recollida. 

– CA4.7. Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

Cara a avaliacion e cualificación distinguiranse os alumnos que xa teñen aprobadas as dúas 
primeiras avaliacións e os alumnos que teñen alguna avaliación non aprobada, 

 

Os que teñen as duas avaliacións aprobadas, realizaran tarefas de repaso cara a afianzar os 
contidos xa avaliados e superados, e intentarase ver contidos novos, polo menos os aspectos 
iniciais e básicos ata onde poidamos avanzar. 

Os alumnos que teñen alguna avaliacion non superada traballaran nun primeiro momento 
sobre aqueles contidos que non aprobaron, a estes tamen se lles facilitara traballo do 3º 
trimestre, que poida axudarlles a aprobar na avaliacion ordinaria. 

 

A nota correspondente a avaliacion ordinaria poñerase  da seguinte maneira: 

 

• 50%  da 1ª avaliacion + 50 %  da 2ª avaliacion 
• Media das duas primeiras avaliacións e do terceiro trimestre. 
• 40 % da 1ª avaliación + 40 % da 2ª avaliación + 20 % do 3º trimestre. 

 

Escollendo para cada alumno a nota mais favorables das anteriores opcions. 

 

3. Metodoloxia do 3º trimestre ( recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación ) 

Ao longo do terceiro trimestre, tal e como se ven facendo dende  a data do cese das clases 
presenciais, continuarei comunicándome cos alumnos a través das vías dispoñibles e as que os 
alumnos poidan acceder, como: 

• Aplicación Clasroom 
• A través do correo electrónico. 
• Mediante videoconferencias 

Así enviaraselles exercicios, repaso de exámenes, enlaces para visionado de videos, 

Propostas de traballos empregando o libro dixital. 

 

Mediante videoconferencias, corrixiranxe os exercicios propostos, adiantaranse contidos 
resolveranse dubidas, e calquera otra consulta que poida surxir. 


