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MÓDULO DE SISTEMAS DE CARGA E ARRANQUE 

 
 

1. Resultados de aprendizaxe (RA) e criterios de avaliación(CA) 
imprescindibles. 

 

1ª av. E 2ª av    

UNIDADE FORMATIVA 1: Electrotecnia aplicada 

RA1. Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos 
nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o magnetismo. 

– CA1.1. Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.  

– CA1.3. Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e realizouse 
a súa representación.  

– CA1.5. Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos 
semicondutores.  

– CA1.6. Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados.  

– CA1.7. Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcionamento 
do circuíto.  

– CA1.8. Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente.  

– CA1.9. Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do 
electromagnetismo.  

 

RA2. Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a 
función dos seus elementos e a operatividade do circuíto.  

– CA2.1. Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.  

– CA2.2. Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua.  

 – CA2.4. Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello. 
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3º Avaliación 

 

UNIDADE FORMATIVA 2: Sistemas de arranque 

RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a 
funcionalidade dos seus elementos.  

– CA1.1. Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque.  

– CA1.2. Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de 
arranque. 

 – CA1.3. Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de 
arranque.  

– CA1.4. Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo.  

– CA1.5. Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos 
sistemas de arranque. 

 

UNIDADE FORMATIVA 3: Sistemas de carga 

RA1. Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a 
funcionalidade dos seus elementos.  

– CA1.1. Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución.  

– CA1.2. Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga. 

– CA1.4. Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos 
sistemas de carga. 

 – CA1.5. Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en arquitecturas 
multiplexadas.  

– CA1.6. Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de carga.  

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

En canto a avaliación e cualificación distinguiranse os alumnos que xa teñen aprobadas as dúas 
primeiras avaliacións e os alumnos que teñen algunha avaliación suspensa: 

 

• Os que teñen as duas primeiras avaliacións aprobadas: realizaran tarefas de repaso 
cara a afianzar os contidos xa avaliados e superados, e iranse vendo contidos básicos 
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novos, polo menos os aspectos iniciais e básicos ata onde poidamos avanzar con un 
mínimo de garantías. 
 

• Os alumnos que teñen algunha avaliación non superada traballarán nun primeiro 
momento sobre aqueles contidos que non aprobaron, para posteriormente facilitarlles 
tamén traballo dos contidos básiscos do 3º trimestre, que poida axudarlles a aprobar 
na avaliación ordinaria. 

 

A nota correspondente a avaliacion ordinaria calcularaseda seguinte maneira: 

 

• 50%  da 1ª avaliacion + 50 %  da 2ª avaliacion 
• 40 % da 1ª avaliación + 40 % da 2ª avaliación + 20 % da 3ª avaliación. 

 

Escollerase para cada alumno a nota máis favorables das anteriores opcións. 

 

3. Metodoloxía do 3º trimestre ( recuperación, repaso, reforzo, e 
posteriormente, 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 disponibles* e as que 
os alumnos poidan acceder, como: 

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

 

*As máis efectivas ata a data foron as marcadas en negrita. 

 

Desta maneira enviaránselles exercicios a facer, repaso de exames, enlaces para visionado de 
videos, propostas de traballos empregando o libro dixital, etc , para posteriomente facer unha 
proba de avaliación (para a recuperación de materia dos alumnos con avaliacións pendentes), 
ou unha proba diagnóstica (para os que teñen as dúas primeiras avaliación xa superadas) a 
través da realización de distintos Kahoot. 

 

Mediante correo electrónico plantexaranse as distintas actividades que terán prazos de 
entrega, para posteriomente correxilos e ir subsanando erros ou dúbidas do alumando. 
Realizaranse conexións por videoconferencia co alumnado para ir explicando exercicios ou 
contidos básicos novos, así como para resolver dúbidas ou corrección de exercicios. 


