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SISTEMAS DE TRANSMISIÓN E FREADA 
 
 

1. Resultados de avaliación e criterios de aprendizaxe 
imprescindibles. 

 

1ªe 2ª avaliación. 

 

RA1. Física da transmisión do movemento. 

– CA1.1.Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo 

– CA1.2. Relacionáronse as forzas que interveñen no sistema de transmisión co 
desprazamento do vehículo. 

– CA1.3.Realizouse o cálculo da relación de transmisión de unha caixa de cambios. 

– CA1.4. Relacionouse a velocidade do vehículo co número de revolución por minuto (r.p.m.) 
do motor nas distintas marchas 

 

RA2. Estudo teórico do embrague de fricción. 

– CA2.1.Identificación de todo o desmantelamento dun embrague de fricción. 

– CA2.2. Descrición das funcións de cada unha das partes. 

– CA2.3. Relación do par capaz de transmitir coa forza do diafragma ou os resorte. 

– CA2.4. Relación da forza do diafragma coa forza do pedal. 

– CA2.5. Relación do par capaz de transmitircoa forza do diafragma, o coeficiente de 
rozamento e o diámetro do disco. 

 

RA3. Caixas de cambio manuais. 

– CA3.1. Identificación dos elementos de transmisión de forzas do vehículo. 

– CA3.2. Relación das forzas que interveñen no sistema de transmisión do vehículo. 

– CA3.3. Relación da velocidade do vehículo co número de revolución por minuto (r.p.m.) do 
motor nas distintas marchas. 
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– CA3.4. Identificación de todos os compoñente do desmantelamento dunha caixa de cambios. 

– CA3.5. Identificación da gráfica de velocidades e a súa progresión. 

– CA3.6. Identificación e estudo por separado cada un dos compoñentes dun conxunto 
sincronizador. 

– CA3.7. Identificación dos mecanismos de posicionamento e interbloqueo. 

 

RA4. Grupo redutor e diferencial. 

– CA4.1. Identificación dos elementos que compoñen o grupo redutor e o diferencial. 

– CA4.2. Identificación e relación do movemento entre o grupo redutor e o conxunto 
diferencial. 

– CA4.3. Identificación dos distintos tipos de diferenciais (de xiro libre e de bloqueo)  

 

RA5. Caixas de cambio automáticas. 

– CA5.1. Identificación dos elementos da transmisión de forzas entre os distintos compoñentes 
dos trens epicicloidais. 

– CA5.2. Estudo dos distintos tipos de acoplamentos (Simpson. Ravigneaus e Wilson) 

– CA5.3. Estudo das distintas características de cada un dos grupos. 

 

RA6. Árboles e semiárboles de transmisión  

– CA6.1. Identificación dos distintos tipo de árboles de transmisión, a súa constitución e as 
súas características. 

 

RA7. Xuntas de acoplamento. 

– CA7.1. Identificación das tres principais xuntas de acoplamento (xunta cardan, xunta tripoide 
deslizante e xunta RZPPA, a cal, é a mais popular) 
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3ª avaliación. 

 

RA8. Os freos nos vehículos. 

– CA8.1. Física do freado. Estudo das forzas que interveñen na freada dun vehículo. 

– CA8.2. Relación da forza de freado coa forza de inercia do vehículo. 

– CA8.3. Relación da forza de desaceleración co coeficiente de adherencia entre o pneumático 
e a pista de rodadura. 

– CA8.4. Relación da forza de freado coa velocidade do vehículo e o espazo recorrido ata a súa 
detención. 

 

2. Avaliación e cualificación 
 

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

 

Os que teñen as dúas 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 algunha avaliación non superada traballaran nun primeiro momento 
sobre aqueles contidos que non aprobaron, a estes tamén se lles facilitara traballo do 3º 
trimestre, que poida axudarlles a aprobar na avaliación ordinaria. 

 

A nota correspondente a avaliación ordinaria poñerase  da seguinte maneira: 

 

• 50%  da 1ª avaliación + 50 %  da 2ª avaliación 
• Media das dúas 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 opcións. 
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3. Metodoloxía do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación) 
 

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

• Vía telefónica, 
• A través do correo electrónico. 
• Mediante a aula virtual. 
• Mediante videoconferencias (“Webex”) 

 

Así enviaráselles exercicios a facer, repaso de exames, enlaces para poder ver os vídeos... 

Propostas de traballos empregando o libro dixital, polo cal poderán repasar apartados do 
aprendido ata o cese das clases. 

 

Mediante videoconferencias, corrixiranse os exercicios propostos, adiantaranse contidos 
resolveranse dubidas, e calquera outra consulta que poida xurdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


