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1.   Resultados de avaliación e criterios de aprendizaxe imprescindibles 

 

1ª av. E 2ª av.    
 
 

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros 
característicos e a funcionalidade dos seus elementos. 

 
CA1.1 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos. 
CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos. 
CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto 
e diésel 
CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos. 
CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro 
tempos.v 
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RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa 
función no sistema. 
 
CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros 
destes. 
CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a función de cada un. 
CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación 
 
 
RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os 
seus síntomas, os seus efectos e as súas causas. 
 
CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos 
CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor. 
CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de uso determinadas. 
CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías 
CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación Técnica 
 
 
RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación 
 
 

CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na documentación técnica 
CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas especificacións técnicas. 
CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica 
CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
 
 

3º trimestre 
 
RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos 
de reparación. 
 
CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e 
refrixeración 
CA5.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe 
CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións establecida na documentación técnica.. 
CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida 
 
 
RA6 - 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. 
 
CA6.3 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. 
factor de prevención de riscos 
CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas 
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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: 

 vía telefónica, 

 A través do correo electrónico. 

 Mediante a aula virtual. 

 Mediante videoconferencias ( webex ) 

Así enviaraselles exercicios a facer, 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. 
 
 

4.Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

4.1  Actividades de recuperación 

Para a recuperación das partes non superadas, mandaráselle aos alumnos unha serie de traballos a realizar no 

período extraordinario de recuperación. Faranse os exercicios de cada unidade didáctica pendente, 

atendendo especialmente as dudas que poida ter o alumno por medios telemáticos. Os exercicios serán 

remitidos por correo electrónico, e o igual que ata agora daráselle a opción de acceder o libro dixital ao 

alumnado pendente. Recomendarase o visionado de material audiovisual da editorial do libro de texto e 

tamén de material de libre acceso de outras marcas. Os exercicios serán valorados sobre 10 puntos, facendo 

a media por avaliación. 
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4.2  Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á 

avaliación continua (PD) 

No caso de poder volver presencialmente a clase, falémolo no período extraordinario, tal cal esta estipulado 

na programación, de non ser asi farase un exame teórico cunha duración de 2 horas, remitirase a proba por 

un medio telemático e recollerase o rematar o tempo. A proba será valorada sobre 10 puntos 

independentemente do número de cuestións. 

5.Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores 

ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado 

Ofreceuse a todo o alumnado a licencia do libro dixital, tamén se lle remiten ao correo vídeos e material de 

acceso libre e diversa documentación. O profesor esta aberto a responder calquera tipo de dúbida do 

alumnado. Tamén se fai a recomendación de facer todas as tarefas do libro de texto.  

 

 

 

 

 

6.Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo 

En principio neste grupo segundo as reunións do equipo docente realizadas ata o momento non son 

necesarias as medidas de atención a diversidade, si foran necesarias aplicaranse as estipuladas na 

programación: 

· Terase en conta a normativa que regula as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral .  

· O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio 

específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativo en réxime ordinario de xeito 

fragmentado por módulos. 

· Solicitarase, si é posible, profesorado de apoio con coñecementos técnicos ó Departamento de Orientación.  

· Realizaranse, na medida do posible, adaptacións en tanto nos contidos como na metodoloxía 

(fragmentación modular) segundo ás discapacidades que poida presentar o alumnado, si esta e 

psíquica priorizaranse ás operacións de mantemento mentres que si é física nas de diagnose. 

. Todas estas actuacións faranse ca colaboración do departamento de orientación do centro. 

De forma xeral garantirase a accesibilidade universal a formación no ciclo. 
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