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MODULO DE ELECTRICIDADE DO VEHICULO. 

 
 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
imprescindibles 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 

• ♣  RA1. Realiza operacións de medidas eléctricasbásicas, tendo en conta a 
relación entre as magnitudes e as características dos equipamentos de 
medida.  

o –  CA1.1. Relacionáronse os 
circuítoseléctricosbásicosdunvehículocoseufuncionamento.  

o –  CA1.2. Relacionáronse os elementos eléctricos e electrónicosbásicos 
utiliza- dos no automóbil coa súacomposición, o seufuncionamento e a 
súasimbolo- xía.  

o –  CA1.4. Realizáronsecopolímetromediciónseléctricas de asociacións de 
resistencias en serie e paralelo sobre circuítoseléctricosbásicos, segundo 
os procesos establecidos.  

o –  CA1.5. Relacionouse o valor das resistencias empregadas nos 
circuítoseléctricosbásicos do vehículocoseucódigo de cores.  

o  
• ♣  RA2. Realiza operacións de mantementobásico de elementos do circuíto 

de carga e arranque, tendo en conta a relación entre os seusparámetros de 
funciona- mento e as especificacións de fábrica.  

o –  CA2.1. Relacionáronse os principios de funcionamento dos sistemas 
de carga e arranque cosseuscompoñentes e coa situación no vehículo.  

o –  CA2.2. Controlouse o nivel de electrólito da batería segundo as 
normas establecidas e, en caso necesario, repúxose.  

o –  CA2.3. Verificouse a densidade do electrólitocosaparellos de medida 
ade- cuados, tendo en conta a relación entre os parámetros de tensión e 
densidade.  

o –  CA2.4. Substituíuse a batería e comprobouse a súaconexión e o 
seufuncio- namento, conforme as condicións de seguridaderequiridas. . 

o –  CA2.7. Realizouse a carga de baterías mediante o cargador segundo os 
pará- metros e as característicastécnicas establecidas.  

  –  CA2.8. Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e   
  seguridade, apli- cando os procedementos e as técnicas establecidas.  

 –  CA2.9. Mantivéronse as medidas de seguridade que o traballorequire.  

♣RA3. Realiza o mantementobásico dos sistemas auxiliares do vehículo, anali- 
zando os elementos que compoñen cada circuíto e tendo en conta a relación entre 
os seusparámetros de funcionamento e as especificacións de fábrica.  
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• –  CA3.1. Relacionáronse os elementos básicos dos sistemas auxiliares do vehí- 
culo cos elementos que os compoñen, a súasituación e o seufuncionamento.  

• –  CA3.2. Realizouse a substitución de faros e pilotos do vehículo e comprobou- 
se o seufuncionamento e as súascaracterísticas, segundo as especificacións de 
fábrica.  

• –  CA3.3. Substituíronse as lámpadas dos sistemas auxiliares, identificando o ti- 
po e a nomenclatura serigrafada, segundo os procedementos establecidos.  

• –  CA3.4. Verificouse a continuidade dos fusibles e, en caso necesario, substituí- 
ronse, tendo en conta as características do fusible e a cantidade de corrente que 
soporte.  

• –  CA3.5. Substituíronse os relés dos sistemas auxiliares do vehículo, tendo en 
conta a relación entre o tipo de relé e o circuítocorrespondente.  

• –  CA3.6. Verificouse e axustouse a altura de faros coregroscopio, segundo as 
especificacións de fábrica.  

• –  CA3.7. Substituíronse as bucinas do vehículo e verificouse o seu funciona- 
mento.  

• –  CA3.9. Substituíronse os interruptores e os conmutadores do vehículo, e com- 
probouse o seufuncionamento.  

• –  CA3.10. Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos adecuados.  

• ♣  RA4. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identifican- do os requisitos derivados das operacións de electricidade do 
vehículo.  

o –  CA4.1. Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e 
describíronse os re- quisitos e as actitudes necesarias para as operacións 
de electricidade do vehículo.  

o –  CA4.2. Valorouse a importancia da iniciativa individual, da 
creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no 
éxitonasoperacións de elec- tricidade do vehículo.  

o –  CA4.3. Recoñece os factores de risco inherentes á actividade 
emprendedora relacionada coasoperacións de electricidade do vehículo.  

o  
• ♣  RA5. Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os 

posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de 
protecciónindi- vidual e aplicando o procedemento de recollida de residuos. 

– CA5.1. Identificáronse os riscos inherentes aotraballo en función dos mate- 
riais que se vaianempregar e as máquinas que se vaianmanexar.  

• –  CA5.2. Identificáronse os riscos eléctricos en diferentes operacións do proce- 
so.  

• –  CA5.3. Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso.  
• –  CA5.5. Empregáronse correctamente os equipamentos de protecciónindivi- 

dual nas actividades.  
• –  CA5.6. Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no 

taller, e depositáronse nos seuscontedoresespecíficos.  
• –  CA5.8. Mantívose a área de traballoco grao apropiado de orde, seguridade e 

limpeza.  
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2. Avaliación e cualificación 

 

Os alumnos deste modulo xaforonavialados na correspondeteavaliacion de fin de ciclo, de 
xeito que os que aprobaron foronpropostos para acceder as  FCT. Para os  alumnos que non 
superaron  este módulo, e agoraestanpendentes de ser cualificados na avaliación ordinaria,, 
que no caso de ser avaliado positivamente en todo o módulo accederia as FCT no periodo 
correspondente. 

Asi , debido as circunstancias que nos rodean proponse que a nota correspondente se calcule a 
partir de todas as tarefas que fagaao longo de este periodo e que unhaouduas veces 
semanalmete se lleiran enviando a correo electrónico por el indicado, asi como se en algún 
momento se abre a posibilidade de que faga un exame presencial, como alumno de fin de 
etapa no centro, en tal caso sería avalido logo de facerunha proba de conxunto de todo  
módulo 

 

 

 

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

Ao longo do terceiro trimestre, tal e como se ven facendodende  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 enviarasellesexercicios a facer, repaso de exámenes, enlaces para visionado de videos, 

Propostas de traballosempregando o libro dixital.. 

 

Mediante videoconferencias, corrixiranxe os exerciciospropostos, 
adiantaransecontidosresolveransedubidas, e calquera otra consulta que poidasurxir. 


