
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Eduardo Pondal 2020/202115026406 Ponteceso

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0454 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 82020/2021 254213

MP0454_13 Circuítos de fluídos 82020/2021 10285

MP0454_23 Sistemas de suspensión 82020/2021 8874

MP0454_33 Sistemas de dirección e rodas 82020/2021 6454

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ENRIQUE GARCÍA MILLAN (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado ENRIQUE GARCÍA MILLAN

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

 Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de manter os sistemas de suspensión e dirección, devolvendo

a operatividade prefixada.

      Esta función abrangue aspectos como:

   Aplicación da normativa de seguridade e saúde á hora de realizar ós traballos.

   Interpretación da documentación técnica.

   Manexo dos equipamentos de medida e diagnose.

   Control e interpretación de parámetros.

   Desmontaxe, substitución e montaxe dos elementos e os sistemas.

   Comprobación da operatividade final do sistema intervido.

     As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

     Reparación e mantemento de sistemas de suspensión, dirección e rodas.

     Reparación de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

      A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), e), h), i), j), k), l) e p) do ciclo formativo, e as competencias a), b), e),

g) e h).

     As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo versarán sobre:

   Transmisión de forza mediante fluídos.

   Diagnose, reparación e mantemento de circuítos pneumáticos e hidráulicos.

   Diagnose, reparación e mantemento dos sistemas de suspensión, dirección e rodas.

   Manexo de equipamentos de diagnose.

   Prevención de riscos laborais e protección ambiental.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0454_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0454_23

Resultados de aprendizaxe

MP0454_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS E TRATAMENTO
DE RESIDUOS

medios e normativa da prevencion de riscos e tratamento de
residuos

13 5 X

2 MAGNITUDES E LEIS DOS
CIRCUITOS DE FLUIDOS

estudio dos fluidos e diferencias entre os neumaticos e
hidraulicos

21 10 X X

3 COMPOÑENTES E
CIRCUITOS NEUMÁTICOS

coñecer os elementos e o comportamento dos cicuitos
neumáticos

22 10 X X

4 HIDRÁULICA características da hidráulica e os compoñoñentes e
funcionamento dos circuitos hidráulicos

22 10 X X

5 CIRCUITOS NEUMÁTICOS E
HIDRÁULICOS

diseño, calculo e montaxe de circuitos hidraulicos e
neumáticos

24 10 X X

6 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
DE VEHICULOS

34 10 X X X X

7 SUSPENSIÓN
HIDRONEUMÁTICA,
REGULACIÓN DE ALTURA E
CONTROL DE ABALO

30 5 X X X X

8 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA E
E SISTEMAS ANTIBALANCEO

24 5 X X X X

9 DIRECCIÓN MECÁNICA E
XEOMETRIA DOS EIXOS

24 15 X X X X

10 A DIRECCION ASISTIDA 24 10 X X X X

11 RODAS 16 10 X X X X

Total: 254

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E TRATAMENTO DE RESIDUOS 13

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Riscos laborais e prevención 5,011.1 Identificar os riscos dun taller de automoción

1.2 Coñecer as diferentes medidas de prevención o seu uso e lexislación
aplicable

1.3 Coñecer a lexislación correspondente

Sinalización no taller 3,022.1 Coñecer como debe estar sinalizado un taller de feito que o faga seguro

2.2 Coñecer a lexislación correspondente

Xestion ambiental, almacenamientio e retirada de residuos 3,033.1 Coñecer  e identificar os diferentes residuos xerados nun taller

3.2 Coñecer as diferentes formas de tratar os residuos xerados

3.3 Coñecer a lexislación correspondente

Fichas de seguridade 2,044.1 Analizar as fichas de seguridade correspondientes aos productos
perigosos empregados no taller

4.2 Coñecer a lexislación correspondente

13TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.1 - Exame do tema•

S 20 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.2 - Exame do tema•

S 15 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.3 - Exame do tema•

S 15 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 15 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.4 - Exame do tema•

S 15 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•
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100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Riscos laborais e
prevención

explicación da
normativa en materia
de prevención de riscos
laborais

• recollida de información
e posta en común de
situacións relativas aos
riscos laborais

• traballos•

proba escrita•

normativa en materia
de prevencion e riscos

•

libro de texto•

•

PE.1 - Exame do tema•

PE.2 - Exame do tema•

PE.3 - Exame do tema•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

3,0Sinalización no taller presentación e
explicación relativa a
sinalización no taller

• recolida de información
e interpretación de
casos prácticos

• proba escrita•

traballos•

normativa•

libro de texto•

planos  e fichas de
traballo

•

PE.1 - Exame do tema•

3,0Xestion ambiental,
almacenamientio e retirada
de residuos

explicación e
presentación da
normativa

• recollida de información
e interpretación de
casos practicos

• proba esrita•

traballos propostos•

normativa•

libro de texto•

PE.1 - Exame do tema•

PE.3 - Exame do tema•

PE.4 - Exame do tema•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Fichas de seguridade presentación e
explicación acerca das
fichas de seguridade
dos productos
empregados no taller.

• recollida de información
para a interpretación
das fichas de
seguridade

• proba escrita•

traballos•

normativa•

libro de texto•

fichas de traballo dos
productos empregados
no taller

•

PE.1 - Exame do tema•

13,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 MAGNITUDES E LEIS DOS CIRCUITOS DE FLUIDOS 21

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. NO

RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Propiedades dos liquidos e dos gases 18,011.1 Coñecer as propiedades e o comportamento dos fluidos empregados nos
vehículos

1.2 Estudiar as magnitudes e os utiles relacionados cos fluidos

1.3 Estudiar as leis que se aplican aos gases e aos liquidos

Circuitos neumáticos e hidraulicos 3,022.1 Coñecer as diferencias entre circuitos neumáticos e hidráulicos en canto
a sua aplicación, funcionamento e diseño

2.2 Estudiar as roscas, racores e simboloxia empregada nos circuitos de
fluidos

21TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.1 Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos. PE.1 - exame do tema•

S 25 CA1.2 Identificáronse as magnitudes e as unidades de medida máis usualmente
empregadas en hidráulica e pneumática.

PE.2 - exame do tema•

N 25 CA1.3 Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos fluídos. LC.1 - Proba practica con diferentes
circuitos de neumática e hidráulica

•

N 25  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo o grao de autonomía: manuais, semiautomáticos e automáticos.

  Simboloxía.

 Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

 Principios físicos dos fluídos: perdas de carga, rozamento, golpe de ariete, etc.
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Contidos

 Transmisión de forza mediante fluídos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Propiedades dos liquidos e
dos gases

explicación e
presentación acerca
das propiedades dos
liquidos e gases

• recollida de información
e realización de
problemas relativos as
propiedades dos
liquidos e gases

• proba escrita•

realización de
problemas

•

libro de texto•

presentacións
audiovisuais

•

LC.1 - Proba practica
con diferentes circuitos
de neumática e
hidráulica

•

PE.1 - exame do tema•

PE.2 - exame do tema•

3,0Circuitos neumáticos e
hidraulicos

presentación e
explicación das
diferencias dos circuitos
neumáticos e
hidráulicos.

• recollida de información
e  realización de
traballos

• proba escrita•

realización de circuitos,
mediante compoñentes
de hidráulica e
naumática

•

utilización de
simuladores de
circuitos.

•

libro de texto•

prsentacións
audiovisuais

•

programas informáticos
simuladores de
circuitos

•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

21,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 COMPOÑENTES E CIRCUITOS NEUMÁTICOS 22

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. NO

RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos de neumática 2,011.1 Coñecer as propiedades, ventaxas  e desventaxas do uso  da neumática

Compresores 6,022.1 Coñecer a misión do compresor, o seu funcionamento e os tipos
diferentes

Tratamento do aire 6,033.1 Coñecer a necesidade do tratamento do aire comprimido

3.2  Coñecer os elementos que conforman unha unidade de tratamento de
aire e o funcionamento da mesma

3.3 Saber facer o mantemento dunha instalacion de aire comprimido

Compoñentes dos circuitos neumáticos 8,044.1 Coñecer o funcionamento e tipos de acumuladores, canalizacions,
actuadores e valvulas empregados en neumática.

4.2 Interpretar a simboloxia correspondente ao compoñentes dos circuitos
neumáticos

22TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA1.1 Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos. PE.1 - Exame sobre os fluidos e as suas
propiedades

•

0 CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos
hidráulicos e pneumáticos.

S 30   CA1.6.1 seleccionaronse as caracteristicas de funcionamento dos principais elementos
pneumáticos

LC.1 - Proba practica na que o alumno debe
identificar diferentes elementos pneumáticos
debe ser capaz de describir como
funcuionan

•

0 CA1.7 Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de
fluídos.

S 30   CA1.7.1 interpretouse a simboloxia de elementos neumáticos PE.2 - Cuestionario no que sexa necesario
interpretar a simboloxia empregada para os
diferentes elementos pneumáticos

•

S 10  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL
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4.3.e) Contidos

Contidos

 Necesidade do tratamento do aire

  Simboloxía.

 Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

 Principios físicos dos fluídos: perdas de carga, rozamento, golpe de ariete, etc.

 Función e aplicación de compoñentes de pneumática: grupo compresor, acumuladores e sistemas de regulación; tubaxes, mangas e elementos de conexión; unidade de mantemento,
válvulas ou elementos de control (direccionais, de presión e de caudal), actuadores
 Estudo e clasificación dos diferentes tipos de compresores ( CA 1.6.1 )

 Aparellos de medida e control.

 Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Elementos de neumática -
Características da
aplicacion da neumática

O profesor fará unha
presentacion e
explicación acerca das
propiedades e
características da
pneumática e a súa
aplicación en talleres
de automoción.

• Recollida de
información e posta en
común acerca dos
circuitos e dispositivos
dos talleres de
automocion  que
empregan aire
comprimido.

• proba escrita• libro de texto•

 manuais tecnicos•

material audiovisual•

PE.1 - Exame sobre os
fluidos e as suas
propiedades

•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

6,0Compresores -
Funcionamento e tipos de
compresores

O profesor fara unha
explicación acerca da
misión, características,
funcionamento e tipos
de compresores
empregados nos
circuitos pneumáticos.

• Unha vez recibida a
información por parte
do profesor, os
alumnos procederán a
desmontar, identificar  e
comprobar o
funcionamento dun
compresor no taller.

• fichas de traballo, onde
o alumno expoña o
proceso de
desmontaxe, despiece,
funcionamento e
posterior montaxe dun
compresor

• libro de texto•

medios audiovisuais•

 manuais tecnicos•

compresores•

LC.1 - Proba practica na
que o alumno debe
identificar diferentes
elementos pneumáticos
debe ser capaz de
describir como
funcuionan

•

PE.2 - Cuestionario no
que sexa necesario
interpretar a simboloxia
empregada para os
diferentes elementos
pneumáticos

•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Tratamento do aire -
Composición,
funcionamento e
mantemento dunha
instalacion de aire
comprimido

Explicación na que o
profesor abordará cómo
se leva a cabo, e con
que elementos conta
unha unidade de
tratamento de aire
dunha instalación de
aire comprimido

• Os alumnos procederán
a desmontar, identificar
e comprobar o
funcionamento dunha
unidade de tratamento
de aire.

•

Realizaran un esquema
da instalación de aire
do taller , empregando
a simboloxia adecuada.

•

Ficha de traballo da
unidade de tratamento
de aire

•

Esquema da instalación
de aire do taller.

•

materiais audiovisuais•

manuais de traballo•

unidades de tratamento
de aire

•

instalacion de aire do
taller de automoción

•

Libro de texto.•

LC.1 - Proba practica na
que o alumno debe
identificar diferentes
elementos pneumáticos
debe ser capaz de
describir como
funcuionan

•

PE.2 - Cuestionario no
que sexa necesario
interpretar a simboloxia
empregada para os
diferentes elementos
pneumáticos

•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

8,0Compoñentes dos circuitos
neumáticos - Estudio de
acumuladores,
canalizacións, actuadores e
valvulas

Explicación dos
diferentes compoñentes
que se empregan nos
circuitos neumáticos,
como funcionan e como
se montan nos
diferentes circuitos

• Unha vez recollida e
asimilada a
informacion, os
alumnos procederan a
identificar e a realizar
montaxes cos
diferentes compoñentes
neumaticos dos que se
dispoñen no taller .

•

Farán fichas de
traballo, nas que
explicaran os
compoñentes
empregados, como se
fixo a montaxe,
funcionamento do
circuito e o esquema do
mesmo

•

fichas de traballo•

Esquemas dos circuitos
propostos e realizados.

•

libros de texto•

manuais tecnicos•

programa informatico
para o diseño de
circuitos neumáticos,

•

 material audiovisual•

 compoñentes
neumaticos para a
realizacion de circuitos.

•

LC.1 - Proba practica na
que o alumno debe
identificar diferentes
elementos pneumáticos
debe ser capaz de
describir como
funcuionan

•

PE.2 - Cuestionario no
que sexa necesario
interpretar a simboloxia
empregada para os
diferentes elementos
pneumáticos

•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

22,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 HIDRÁULICA 22

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. NO

RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introducción a hidráulica 3,011.1 Coñecer os principios de funcionamento dos circuitos hidráulicos

1.2 Estudiar a aplicación da hidráulica nos automóbiles.

Bombas hidráulicas 5,022.1 Estudiar o funcionamento básico das bombas empregadas nos circuitos
hidráulicos

2.2 Coñecer os diferentes tipos de bombas hidráulicas, sua aplicación e
caracteristicas.

Actuadores: cilindros e motores 5,033.1 Estudiar o funcionamento e os diferentes tipos de actuadores e motores
hidráulicos

Válvulas hidráulicas 5,044.1 Coñecer as diferentes válvulas empregadas en neumática: Tipos,
funcionamento, caracteristicas

Compoñentes que completan os circuitos neumáticos 4,055.1 Coñecer os diferentes compoñentes que son precisos nos circuitos
hidráulicos, a sua funcion e funcionamento: Filtros, acumuladores, depósitos,
intercambiadores , tuberias, etc..

22TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 20 CA1.5 Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de ariete. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

0 CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos
hidráulicos e pneumáticos.

S 30   CA1.6.2 seleccionaronse as caracteristicas de funcionamento dos principais elementos
hidráulicos

LC.1 - Proba practica na que o alumno
traballara con diferentes circuitos hidráulicos

•

0 CA1.7 Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de
fluídos.

S 30   CA1.7.2 interpretouse a simboloxia de elementos de hidráulica PE.1 - exame do tema•

N 20  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos
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Contidos

  Simboloxía.

 Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

 Principios físicos dos fluídos: perdas de carga, rozamento, golpe de ariete, etc.

 Función e aplicación de compoñentes de hidráulica: grupo bomba, acumulador e depósito; tubaxes, mangas e elementos de conexión; válvulas ou elementos de control, actuadores
hidráulicos, etc.
 Aparellos de medida e control.

 Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Introducción a hidráulica presentación  e
explicación das
características e
propiedades da
hidráulica

• recollida de información
e realización de
problemas

• proba escrita• libro de texto•

•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

5,0Bombas hidráulicas explicación do
funcionamento,
componentes, tipos e
usos das bombas
hidráulicas

• realización de fichas de
traballo empregando
diferentes tipos de
bombas disponibles no
taller

•

proba escrita•

fichas de traballo• libros de texto•

manuais técnicos•

presentacións
audiovisuais

•

LC.1 - Proba practica na
que o alumno traballara
con diferentes circuitos
hidráulicos

•

PE.1 - exame do tema•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

5,0Actuadores: cilindros e
motores

presentación e
explicación dos
diferentes tipos de
actuadores,
componentes misión e
demais particularidades
dos mesmos

• recollida de información
e realización de fichas
de traballo empregando
diferentes actuadores
disponibles no taller

• fichas de traballo•

proba escrita•

libro de texto•

manuais•

presentacións•

LC.1 - Proba practica na
que o alumno traballara
con diferentes circuitos
hidráulicos

•

PE.1 - exame do tema•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

5,0Válvulas hidráulicas presentación e
explicación das
diferentes vávulas
empregadas en
hidráulica, a súa misión
e particularidades das
mesmas

• recollida de información
e elaboración de fichas
das diferentes válvulas
que lles sexan
presentadas e
disponibles do taller

• proba escrita•

fichas de traballo•

libros de texto•

manuais técnicos•

programas informáticos
simuladores

•

comnpoñentes
hidráulicos

•

PE.1 - exame do tema•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Compoñentes que
completan os circuitos
neumáticos

presentación e
explicación dos
componentes
empregados nos
circuitos hidráulicos:
tipos, usos
características, uso
deles en circuitos....

•

recollida de información
e realización de
traballos

•

proba escrita•

fichas de traballo•

libro de texto•

manuais técnicos•

programas simuladores
informáticos

•

LC.1 - Proba practica na
que o alumno traballara
con diferentes circuitos
hidráulicos

•

PE.1 - exame do tema•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

22,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 24

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. NO

RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Deseño de circuitos hidraulicos e neumáticos 6,011.1 Comprender como se deseñan os circuitos hidráulicos e neumáticos

1.2 Familiarizarse con programas de deseño de hidráulica e neumática

1.3 Coñecer a gráfica de movementos dos embolos

Tipos de circuitos 10,022.1 Coñecer, deseñar e montar diferentes tipos de circuitos

2.2 Realizar cálculos da forza feita polos actuadores

Circuitos en vehículos 8,033.1 Estudar circuitos empregados nos vehículos

24TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.4 Estimáronse as perdas de carga que se producen na transmisión de forza mediante
fluídos.

TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

N 5 CA1.5 Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de ariete. TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

0 CA1.7 Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de
fluídos.

S 10   CA1.7.3 interpretouse a simboloxia de esquemas utilizada nos circuitos de fluidos PE.1 - exame do tema•

S 10 CA1.8 Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumáticos no circuíto
ao que pertenzan.

PE.2 - exame do tema•

N 5 CA1.9 Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas. PE.3 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

S 10 CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

LC.1 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

S 10 CA2.2 Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos básicos utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das
fases de traballo).

LC.2 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

S 5 CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto. TO.3 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA2.4 Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuíto. LC.3 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA2.5 Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao circuíto cos
equipamentos adecuados.

LC.4 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

N 5 CA2.6 Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica. LC.5 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

N 5 CA2.7 Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan coas
especificacións de montaxe.

LC.6 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

N 5 CA2.8 Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboas. LC.7 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

N 5 CA2.9 Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo procedementos
establecidos.

LC.8 - Proba practica de diferentes circuitos
pneumáticos y/ou hidráulicos

•

S 10  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.4 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

  Simboloxía.

  Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos secuenciais: mediante fins de carreira escamoteables; montaxe mediante método cascada e mediante sistema
paso a paso.
 Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando: directos, indirectos e con regulación de velocidade.

 Estrutura das redes de distribución aberta e pechada.

 Interpretación de esquemas.

 Aparellos de medida e control.

 Montaxe e axuste de elementos.

 Mantemento dos circuítos hidráulicos e pneumáticos.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Estanquidade e impermeabilización dos circuítos.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Deseño de circuitos
hidraulicos e neumáticos -
Achegarse e comprender
como se deseñan os
circuitos

explicación e
presentación relativa ao
deseño de circuitos e
uso de programas
simuladores de
circuitos hidráulicos e
neumáticos

• recollida de
información.
realización de fichas de
traballo
realización de circuitos
neumáticos e
hidráulicos empregando
aplicación informáticas

• fichas de traballo•

•

proba escrita•

manuais técnicos•

libro de texto•

aplicacións informáticas
de simulación de
circuitos

•

compoñentes de
hidráulica e neumática

•

LC.1 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.2 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.3 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.4 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.6 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.7 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

PE.1 - exame do tema•

PE.2 - exame do tema•

PE.3 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Tipos de circuitos explicación e
presentación dos
diferentes circuitos

• recollida de información
e elaboración de fichas
dos diferentes circuitos

• fichas de traballo•

circuitos en
simuladores e mediante
compoñentes do taller

•

libro de texto•

manuais técnicos•

simuladores de
neumática e hidráulica

•

compoñentes de
hidráulica e neumática

•

LC.3 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.4 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.5 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.6 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

LC.8 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

PE.1 - exame do tema•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

8,0Circuitos en vehículos presentación e
explicación dos
diferentes circuitos
neumáticos e
hidráulicos empregados
no automóvil, o seu
deseño, componentes e
funcionamento

• recollida de información
relativa aos diferentes
circuitos, elaboración
de fichas de traballo
ínterpretación de
esquemas de ditos
circuitos empregados
no automóvil.

• proba escrita,
interpretación de
esquemas e realización
de fichas

• libro de texto•

manuais técnicos•

manuais de diferentes
esquemas de circuitos
de automóbiles

•

LC.5 - Proba practica de
diferentes circuitos
pneumáticos y/ou
hidráulicos

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

24,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE VEHICULOS 34

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

RA4 - Cumpre 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. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A suspensión 3,011.1 Coñecer os principios e a dinámica da suspensión .

1.2 Estudar os principios que interveñen na suspensión

Elementos que interveñen na suspension 8,022.1 Coñecer os distintos elementos que interveñen na suspensión, súa
misión, función e montaxe

Tipos de suspensións mecánicas 8,033.1  Estudar as suspensión mecánicas máis empregadas e as suas
características.

Diagnose do sistema de suspensión 15,044.1 Aprender a diagnosticar  a suspensión .

4.2 Realizar operacións de mantemento e reparación

34TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión.

PE.1 - exame•

S 3 CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos
elementos que a constitúen.

PE.2 - exame•

N 2 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. LC.1 - proba practica•

N 2 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. PE.3 - exame•

S 5 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos
sistemas de suspensión.

LC.2 - proba practica•

N 2 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. LC.3 - proba practica•

S 5 CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. LC.4 - proba practica•

S 5  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.5 - proba practica•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para a actuación sobre os elementos.

LC.6 - proba practica•

S 5 CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos,
aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.

LC.7 - proba practica•

S 5 CA3.3 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos de amortecemento,
empregando as medidas de seguridade fixadas.

LC.8 - proba practica•

S 5 CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. LC.9 - proba practica•

S 5 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. LC.10 - proba practica•

S 5 CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica. LC.11 - proba practica•

S 5  CA3.10 Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do
sistema.

LC.12 - proba practica•

S 5  CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.4 - exame•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.5 - exame•

S 5 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.6 - exame•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.7 - exame•

S 4 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. LC.13 - proba practica•

S 5 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.3 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.
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Contidos

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A suspensión O profesor fará unha
presentación e
explicación da
necesidade e da misión
da suspensión nun
vehículo

• Recollida de
información

• exame• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

PE.1 - exame•

8,0Elementos que interveñen
na suspension

Explicación dos
diferentes compoñentes
que se empregan nas
suspensión, misión,
funcionamento e
posibles combinacións
dos mesmos

• Recollida de
información

•

Realización das
prácticas propostas

•

Examen•

Fichas de traballo•

Libros de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.4 - proba practica•

PE.2 - exame•

8,0Tipos de suspensións
mecánicas

Explicación do profesor
acerca dos diferentes
montaxes empregados
nas suspensión,
elementos que
interveñen, finalidade e
comportamento das
mesmas

• Recollida de
información

•

realizar prácticas
propostas

•

examenes•

fichas e follas de
traballo

•

Libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

PE.2 - exame•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Diagnose do sistema de
suspensión

Explicación por parte
do profesor acerca de
como se diagnóstican
os compoñentes da
suspensión dun
vehículo

• Recollida de
información

•

realización das
prácticas propostas

•

exame•

fichas e follas de
traballo

•

Libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - proba practica•

LC.2 - proba practica•

LC.3 - proba practica•

LC.4 - proba practica•

LC.5 - proba practica•

LC.6 - proba practica•

LC.7 - proba practica•

LC.8 - proba practica•

LC.9 - proba practica•

LC.10 - proba practica•

LC.11 - proba practica•

LC.12 - proba practica•

LC.13 - proba practica•

PE.3 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

34,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA,REGULACIÓN DE ALTURA E CONTROL DE ABALO 30

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

RA4 - Cumpre 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. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A suspensión hidroneumática 10,011.1 Coñecer os sistemas hidroneumáticos

1.2 Estudar o funcionamento e os compoñentes das suspensións
hidroneumáticas

1.3 Realizar practicas de diagnose, verificación e mantemento das
suspensións hidroneumáticas

A suspensión hidráctiva 10,022.1 Coñecer os sistemas hidráctivos

2.2 Estudar o funcionamento e os compoñentes das suspensións hidractivas

2.3 Realizar practicas de diagnose, verificación e mantemento das
suspensións hidractivas

Suspensións con regulación de nivel 10,033.1 Coñecer outros sistemas de regulación de nivel

3.2 Coñecer o funcionamento, os elementos empregados, diagnose e
mantemento

30TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos
elementos que a constitúen.

PE.1 - exame•

S 10 CA1.3 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos
sistemas de suspensión.

PE.2 - exame•

N 3 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas. PE.3 - exame•

N 3 CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.4 - exame•

N 3 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas. LC.1 - pracrticas propostas•

N 3 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

PE.5 - exame•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 3 CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. LC.2 - pracrticas propostas•

N 3 CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

PE.6 - exame•

S 5  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.3 - pracrticas propostas•

S 5  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

N 3 CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu
estado.

LC.4 - pracrticas propostas•

N 3 CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo. LC.5 - pracrticas propostas•

N 3 CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. LC.6 - pracrticas propostas•

S 5 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. LC.7 - pracrticas propostas•

N 3 CA3.8 Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das centrais
electrónicas.

LC.8 - pracrticas propostas•

S 5  CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.7 - exame•

S 5 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.8 - exame•

S 5 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.9 - exame•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.3 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.10 - exame•

S 5 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.4 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Recarga de fluídos.
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Contidos

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0A suspensión
hidroneumática

Explicará a misión, o
funcionamento e
diagnoe das
suspensións
hidroneumáticas

• Recollida de
información

•

realizará prácticas cos
vehículos e
compoñentes dunha
suspensión
hidroneumática

•

exame•

follas e fichas de
prácticas

•

libro de texto•

material audiovisual•

manuais técnicos•

compoñentes
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - pracrticas
propostas

•

LC.3 - pracrticas
propostas

•

LC.4 - pracrticas
propostas

•

LC.5 - pracrticas
propostas

•

LC.6 - pracrticas
propostas

•

LC.7 - pracrticas
propostas

•

PE.1 - exame•

PE.3 - exame•

PE.5 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

PE.9 - exame•

PE.10 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0A suspensión hidráctiva Explicará a misión, o
funcionamento e
diagnose das
suspensións hidractivas

• Recollida de
información

•

realización de prácticas
cos vehículos ou
compoñentes dunha
suspensiónn hidráctiva
da que se dispopña nos
talleres

•

follas e fichas de
prácticas

•

exame•

manuais técnicos•

libro de texto•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - pracrticas
propostas

•

LC.2 - pracrticas
propostas

•

LC.3 - pracrticas
propostas

•

LC.4 - pracrticas
propostas

•

LC.5 - pracrticas
propostas

•

LC.6 - pracrticas
propostas

•

LC.7 - pracrticas
propostas

•

LC.8 - pracrticas
propostas

•

PE.1 - exame•

PE.2 - exame•

PE.3 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

PE.9 - exame•

PE.10 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Suspensións con regulación
de nivel

Explicará a misión, o
funcionamento e
diagnose das
suspensións con
regulación de nivel

• recollida de información
e realización das
prácticas propostas

• exame e fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - pracrticas
propostas

•

LC.2 - pracrticas
propostas

•

LC.3 - pracrticas
propostas

•

LC.4 - pracrticas
propostas

•

LC.5 - pracrticas
propostas

•

LC.6 - pracrticas
propostas

•

LC.7 - pracrticas
propostas

•

LC.8 - pracrticas
propostas

•

PE.1 - exame•

PE.2 - exame•

PE.3 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

PE.9 - exame•

PE.10 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

30,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA E E SISTEMAS ANTIBALANCEO 24

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

RA4 - Cumpre 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. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 A suspensión neumática 16,011.1 Coñecer os principios de funcionamento da suspensión neumática

1.2 Coñecer os sistemas de suspensión neumática dos vehículos

1.3 Coñecer os compoñentes e o funcionamento dos sistemas

1.4 Diagnosticar realizar mantemento e reparar as suspensións neumáticas.

Sistemas antibalanceo 8,022.1 Coñecer os principios de funcionamento dos sistemas antibalanceo

2.2 Coñecer os sistemas antibalanceo emprewgados nos vehículos

24TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos
elementos que a constitúen.

PE.1 - exame•

S 5 CA1.3 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos
sistemas de suspensión.

PE.2 - exame•

N 5 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas. PE.3 - exame•

S 5 CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.4 - exame•

N 5 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas. LC.1 - practicas propostas•

N 5 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

PE.5 - exame•

N 4 CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. LC.2 - practicas propostas•

N 4 CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

PE.6 - exame•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4  CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.3 - practicas propostas•

S 5  CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

N 5 CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu
estado.

LC.4 - practicas propostas•

S 5 CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo. LC.5 - practicas propostas•

S 5 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica. LC.6 - practicas propostas•

N 5 CA3.8 Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das centrais
electrónicas.

LC.7 - practicas propostas•

S 5  CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.7 - exame•

S 5 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.8 - exame•

S 5 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.9 - exame•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.3 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.10 - exame•

S 3 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.4 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).
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Contidos

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

16,0 A suspensión neumática Explicará a misión, o
funcionamento e
diagnose dunha
suspensión neumática

• recollida de información
e realizar as prácticas
propostas

• exame, fichas e follas
de traballo

•

•

libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - practicas
propostas

•

LC.2 - practicas
propostas

•

LC.3 - practicas
propostas

•

LC.4 - practicas
propostas

•

LC.5 - practicas
propostas

•

LC.6 - practicas
propostas

•

LC.7 - practicas
propostas

•

PE.1 - exame•

PE.2 - exame•

PE.3 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

PE.9 - exame•

PE.10 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Sistemas antibalanceo Explicará a misión, o
funcionamento e
diagnose dos sistemas
antibalanceo

• recollida de información
e realización de fichas
e follas de traballo

• exame e fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - practicas
propostas

•

LC.2 - practicas
propostas

•

LC.3 - practicas
propostas

•

LC.4 - practicas
propostas

•

LC.5 - practicas
propostas

•

LC.6 - practicas
propostas

•

LC.7 - practicas
propostas

•

PE.3 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

PE.9 - exame•

PE.10 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

24,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 DIRECCIÓN MECÁNICA E XEOMETRIA DOS EIXOS 24

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

RA4 - Cumpre 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. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A dirección 8,011.1 Coñecer os mecanismos que forman as direccións mecánicas

1.2 Coñecer os diferentes tipos de direccións mecánicas

Xeometría dos eixes e ángulos en rodas 6,022.1 Estudar as medidas, cotas e ángulos de xiro dos eixes

2.2 Coñecer os ángulos das rodas dianteiras e traseiras

Alineado dun vehículo 10,033.1 Coñecer a necesidade do alineado dun vehículo.

3.2 Coñecer os diferentes equipos de medición

3.3 Realizar prácticas de alineado dun vehículo

24TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos
e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

PE.1 - exame•

S 5 CA1.2 Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou mecanismos
de dirección co sistema ao que pertenzan.

PE.2 - exame•

S 5 CA1.3 Relacionouse a xeometría de dirección cos principios cinemáticos que a xustifiquen. PE.3 - exame•

N 2 CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas
traseiras.

PE.4 - exame•

N 2 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. LC.1 - practicas propostas•

N 2 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. LC.2 - practicas propostas•

S 5 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos
sistemas de dirección e rodas.

LC.3 - practicas propostas•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. LC.4 - practicas propostas•

N 2  CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. LC.5 - practicas propostas•

S 5  CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.6 - practicas propostas•

S 5  CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen o sistema de
dirección.

LC.7 - practicas propostas•

S 5 CA3.6 Realizáronse cálculos de relacións de transmisión nas direccións desmontadas. LC.8 - practicas propostas•

N 2 CA3.8 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de
reparación e mantemento.

LC.9 - practicas propostas•

S 5 CA3.9 Realizáronse todas as comprobacións previas antes de proceder ao aliñamento da
dirección.

LC.10 - practicas propostas•

S 5  CA3.10 Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramentas necesarias. LC.11 - practicas propostas•

S 5  CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de dirección. LC.12 - practicas propostas•

N 2  CA3.12 Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos elementos de mando. LC.13 - practicas propostas•

S 5  CA3.13 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas intervidos, e
verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

LC.14 - practicas propostas•

S 5  CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.5 - exame•

S 2 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.6 - exame•

S 4 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.7 - exame•

S 4 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.3 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 4 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.8 - exame•

N 2 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.4 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Mecanismos e mandos que integran as direccións.

 Esquemas de funcionamento.
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Contidos

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 0Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de elementos de dirección.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Aliñamento de dirección.

 Cotas de dirección: verificación e axuste.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0A dirección Explicará a misión e os
compolñentes da
dirección dun vehículo

• recollida de información
e realización das
prácticas propostas

• exame e fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.7 - practicas
propostas

•

LC.8 - practicas
propostas

•

LC.9 - practicas
propostas

•

LC.11 - practicas
propostas

•

LC.13 - practicas
propostas

•

LC.14 - practicas
propostas

•

PE.1 - exame•

PE.2 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

- 37 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Xeometría dos eixes e
ángulos en rodas

O profesor explicara as
condicións xeométricas
que se deben dar na
dirección dun vehiculo,
asi como as cotas e
ángulos descritos pola
posición das rodas e
dos eixes que as
soportan

• recollida de informacion
e realización das
prácticas propostas

• exame e fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - practicas
propostas

•

LC.2 - practicas
propostas

•

LC.3 - practicas
propostas

•

LC.4 - practicas
propostas

•

LC.5 - practicas
propostas

•

LC.6 - practicas
propostas

•

LC.9 - practicas
propostas

•

LC.10 - practicas
propostas

•

LC.11 - practicas
propostas

•

LC.12 - practicas
propostas

•

LC.14 - practicas
propostas

•

PE.3 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Alineado dun vehículo Explicara o proceso
completo para realizar
o alineado da dirección
dun vehículo

• recollida de información
e realización das
prácticas propostas

• exame, fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

vehículos, maquinaria,
compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - practicas
propostas

•

LC.2 - practicas
propostas

•

LC.3 - practicas
propostas

•

LC.4 - practicas
propostas

•

LC.5 - practicas
propostas

•

LC.6 - practicas
propostas

•

LC.9 - practicas
propostas

•

LC.10 - practicas
propostas

•

LC.11 - practicas
propostas

•

LC.12 - practicas
propostas

•

LC.14 - practicas
propostas

•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

24,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 A DIRECCION ASISTIDA 24

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

RA4 - Cumpre 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. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A dirección asistida 4,011.1 Coñecer e estudar os principios de funcinamento da dirección asisttida

Sistemas de servodirección 20,022.1 Coñecer os diferentes tipos de servodireccións e o seu funcionamento

2.2 Identificar e aprender o funcionamento dos compoñentes dos sistemas de
servodirección

2.3 Diagnosticar facer mantemento e reparar as direccións con
servoasistencia hidráulica e eléctrica

24TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas
traseiras.

PE.1 - exame•

S 5 CA1.5 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos
sistemas de dirección.

PE.2 - exame•

S 5 CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas. PE.3 - exame•

N 3 CA1.7 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos
sistemas.

PE.4 - exame•

N 3 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. LC.1 - practicas propostas•

N 2 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. LC.2 - practicas propostas•

S 5 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos
sistemas de dirección e rodas.

LC.3 - practicas propostas•

N 5 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. LC.4 - practicas propostas•

N 5 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas. LC.5 - practicas propostas•

N 2 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

PE.5 - exame•

- 40 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría. LC.6 - practicas propostas•

N 2 CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en
especificacións técnicas.

PE.6 - exame•

S 5  CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. LC.7 - practicas propostas•

N 2  CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.8 - practicas propostas•

S 5  CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA3.7 Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no manexo de elementos de
seguridade pasiva.

TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA3.8 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de
reparación e mantemento.

LC.9 - practicas propostas•

N 2  CA3.12 Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos elementos de mando. LC.10 - practicas propostas•

S 5  CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.3 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.7 - exame•

S 5 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.8 - exame•

N 2 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.9 - exame•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.4 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.10 - exame•

S 5 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.5 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Mecanismos e mandos que integran as direccións.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 0Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A dirección asistida Explicará a misión, o
funcionamento e
diagnose da dirección
asistida dun vehículo

• recollida de información
e realización das
prácticas propostas

• exame e fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

PE.1 - exame•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Sistemas de servodirección Explicará a misión, o
funcionamento e
diagnose dos diferentes
sistemas de
servodireccción que se
poden motar nun
vehículo: a
servoasistencia
hidráulica e a
servodirección eléctrica

• recollida de información
e realización das
prácticas propostas

• exame e fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - practicas
propostas

•

LC.2 - practicas
propostas

•

LC.3 - practicas
propostas

•

LC.4 - practicas
propostas

•

LC.5 - practicas
propostas

•

LC.6 - practicas
propostas

•

LC.7 - practicas
propostas

•

LC.8 - practicas
propostas

•

LC.9 - practicas
propostas

•

LC.10 - practicas
propostas

•

PE.2 - exame•

PE.3 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

PE.9 - exame•

PE.10 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.5 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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24,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 RODAS 16

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

RA4 - Cumpre 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. SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A roda e o neumático 6,011.1 Coñecer as rodas e os seus elementos

1.2 Estudar as llantas e os neumáticos, aprender a diferencialos

Mantemento do neumático 8,022.1 Realizar a montaxe e equilibrado de rodas

2.2 Realizar o equilibrado e reparación de rodas

Novas tecnoloxias nos neumáticos 2,033.1 Coñecer as novas tecnoloxias aplicadas as rodas

16TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa
constitución.

PE.1 - exame•

N 3 CA1.9 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas electrónicos de control
de presión dos pneumáticos.

PE.2 - exame•

S 5 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías. LC.1 - practicas propostas•

N 2 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas. LC.2 - practicas propostas•

S 5 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos
sistemas de dirección e rodas.

LC.3 - practicas propostas•

S 5 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación
técnica.

PE.3 - exame•

S 5 CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos. PE.4 - exame•

S 5  CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír. LC.4 - practicas propostas•

N 2  CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de
posibles dificultades.

LC.5 - practicas propostas•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5  CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.1 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda-pneumático. LC.6 - practicas propostas•

S 5 CA3.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas
establecidas para cada tipo de pneumático.

LC.7 - practicas propostas•

S 5 CA3.3 Realizouse a localización e a reparación de perdas de presión, así como a
verificación de estanquidade en pneumáticos.

LC.8 - practicas propostas•

N 3 CA3.4 Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda. LC.9 - practicas propostas•

S 5 CA3.8 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de
reparación e mantemento.

LC.10 - practicas propostas•

S 5  CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.2 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.5 - exame•

S 5 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.6 - exame•

S 5 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.7 - exame•

S 5 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

TO.3 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

S 5 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.8 - exame•

S 5 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

TO.4 - A actitude que o alumno amosa
durante as clases

•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Elementos de guía e apoio.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Sistemas de control electrónico de presión dos pneumáticos.

 Esquemas de funcionamento.

 Rodas e pneumáticos: características, identificación e lexislación relativa.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Equilibraxe estática e dinámica.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de pneumáticos.

 Procesos de reparación e mantemento de pneumáticos.

 Procesos de comprobación da excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A roda e o neumático Explicará o profesor  a
misión, carácterísticas,
elementos, marcaxe e
peculiaridades das
rodas que se montan
nos vehículos

• recollida de información
e realización das
prácticas propostas

• exame, fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

rodas, cubiertas,
llantas, compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.9 - practicas
propostas

•

PE.1 - exame•

PE.4 - exame•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Mantemento do neumático O profesor explicará as
directrices no relativo a
presión e desgaste dun
neumático asi como a
influencia na xeometria
da dirección e explicara
o proceso de
equilibrado dunha roda

• Recollida de
información e prácticas
propostas

• exame, fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

rodas, cubiertas e
llantas, asi como
compoñentes,
ferramentas e utiles
dispoñibles no taller

•

LC.1 - practicas
propostas

•

LC.2 - practicas
propostas

•

LC.3 - practicas
propostas

•

LC.4 - practicas
propostas

•

LC.5 - practicas
propostas

•

LC.6 - practicas
propostas

•

LC.7 - practicas
propostas

•

LC.8 - practicas
propostas

•

LC.9 - practicas
propostas

•

LC.10 - practicas
propostas

•

PE.3 - exame•

PE.4 - exame•

PE.5 - exame•

PE.6 - exame•

PE.7 - exame•

PE.8 - exame•

TO.1 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.3 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

TO.4 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

2,0Novas tecnoloxias nos
neumáticos

O profesor explicara as
novas tecnoloxias de
diseño, investigación e
novos ensaios relativos
as rodas

•

Recollida de
información e
realización das
prácticas propostas

•

exame, fichas e follas
de traballo

• libro de texto•

manuais técnicos•

material audiovisual•

LC.10 - practicas
propostas

•

PE.2 - exame•

TO.2 - A actitude que o
alumno amosa durante
as clases

•

16,0TOTAL
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Para aprobar o modulo de Fluidos, o alumno deberá adquirir a formación necesaria para desempeñar a función de manter os sistemas de

suspensión e dirección, devolvendo a operatividade prefixada, que inclue as actividades profesionais asociadas que se aplican na reparación de

sistemas neumáticos e hidráulicos e reparación e mantemento dos sistemas de suspensión, dirección e rodas. Asi mesmo deberá coñecer e aplicar

as  normas de seguridade, saúde laboral e protección ambiental que se concretan nos seguisteis apartados:.

 Prevención de riscos laborais e protección ambiental

_ Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

_ Medios de prevención.

_ Prevención e protección colectiva.

_ Equipamentos de protección individual.

_ Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

_ Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

Mínimos esixibles:

Uf.1. CIRCUITOS DE FLUIDOS

_ Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

_ Principios físicos dos fluídos

_ Transmisión de forza mediante fluídos.

_ Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

_ Función e aplicación de compoñentes de pneumática e hidráulica.

_ Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando e gran de autonomía.

_ Simboloxía.

_ Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos

 Montaxe de circuítos hidráulicos e pneumáticos

_ Interpretación de esquemas.

_ Aparellos de medida e control.

_ Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

_ Montaxe e axuste de elementos.

_ Mantemento dos circuítos hidráulicos e pneumáticos.

_ Procesos de actuación para resolución de avarías.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UF.2. SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

 Caracterización dos sistemas de suspensións

_ Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

_ Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos,

rótulas, etc.

_ Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

_ Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Localización de avarías nos sistemas de suspensión

_ Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

_ Interpretación de parámetros

_ Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Mantemento dos sistemas de suspensión

_ Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

_ Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

_ Axuste dos elementos de suspensión.

_ Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

_ Axuste de parámetros.

UF.3. SISTEMAS DE DIRECCIÓN E RODAS

. Caracterización dos sistemas de dirección e rodas

_ Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

_ Elementos de guía e apoio.

_ Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

_ Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

_ Mecanismos e mandos que integran as direccións.

_ Esquemas de funcionamento.

_ Rodas e pneumáticos: características, identificación e lexislación relativa.

 Localización de avarías nos sistemas de dirección e rodas

_ Diagramas de diagnóstico de avarías.

_ Métodos guiados para a resolución de avarías.

_ Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

_ Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Mantemento dos sistemas de dirección e rodas

_ Equilibraxe estática e dinámica.
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_ Técnicas de desmontaxe e montaxe de pneumáticos.

_ Procesos de reparación e mantemento de pneumáticos.

_ Técnicas de desmontaxe e montaxe de elementos de dirección.

_ Cálculo de transmisión de movemento.

_ Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

_ Aliñamento de dirección.

_ Cotas de dirección: verificación e axuste.

_ Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza xefatura de estudos.

A cualificacións serán un valor numérico entre 1 e 10 para cada unidade didáctica.

A avalición será por cada unidade didáctica segundo os Criterios de Avaliación (C. A.) que conteña cada Unidade Didáctica (U.D.).

En cada unidade didáctica os contidos avaliaranse mediante:

Proba escrita cun peso dun 50%.

Proba práctica cun peso dun 40%.

Tarefas de clase e observación na aula cun peso dun 10%.

A nota de avaliación parcial será a media ponderada segundo o peso das Unidades Didácticas avaliadas.

As notas medias das Unidades Didácticas non poderán ser inferiores a 3.

A avaliación final será a media ponderada segundo o peso reflectido nos apartados anteriores da programación.

O alumno acadará unha avaliación positiva nas avaliacións parcial ou final sempre e cando obteña unha cualificación superior a 5 sobre 10, sendo

éste valor sen decimais.

   Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun

determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o

profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificaciá ón desas faltas

 Todos aqueles alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, tal e como pon o artigo antes nomeado, tamén perderán o dereito de asistir as

clases prácticas, por carecer dos coñecementos necesarios de seguridade e hixiene.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumno/a que necesite recuperar algunha das Unidades Didácticas, terá oportunidade de facelo ó longo do curso, mediante probas escritas e

prácticas que permitan avaliar os conceptos e as destrezas de cada U.D., sempre que non perderan o dereito a avaliación continua.
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   Se non é quen de recuperar ó longo do curso as U.D pendentes,  fara o exame final de unidade/s formativa/s. A nota mínima para superar o

exame ou unidade formativa correspondente será de cinco puntos.

   Se perdeu o dereito á avaliación continua a recuperación do módulo faraa nun exame final de unidade/s formativa/s. A nota mínima para superar

o exame ou unidade formativa correspondente será de cinco puntos.

   Os alumnos que cursen o 2º ano do ciclo e teñan este módulo pendente, terán dereito a facer unha proba ou traballo de recuperación do mesmo,

que realizarán antes da avaliación previa a FCT

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aquel alumnado que acade un número de faltas de asistencia igual ou superior ao 10% da duración total do módulo perderá o dereito a ser

avaliado en cada trimestre e terá que facer unha proba extraordinaria antes da avaliación final, para superar este módulo.

Nesta proba, o alumnado terá que demostrar que posúe os coñecementos mínimos esixibles de cada un dos bloques de contidos desta

programación.

          A nota mínima para superar o exame de unidade/s formativa/s correspondentes será de cinco puntos.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo de 1º de

electromecanica, celebraremos, unha vez ao mes, unha xuntanza para analizar o grao de cumprimento das programacións na que se concretarán,

tanto o grao de cumprimento da programación, como as modificacións levadas a cabo na mesma, coa xustificación do por qué destas

modificacións, así como as propostas de mellora da mesma. As conclusión sacadas a partir desta xuntanza sevirán de base para a elaboración da

programación do vindeiro curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

  Co obxecto de coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a así como as súas capacidades faráse unha

avaliación inicial consistente nunha proba escrita con cuestións sobre coñecementos básicos de principios físicos, de matemáticas e

algunha cuestión de redacción para constata-lo nivel do alumno antes de comeza-lo proceso de ensino-aprendizaxe e poder detec

tar algunha deficiencia ou carencia para así poder tomar as medidas pertinentes e poder solventala o antes posible

  Asimesmo farase tamen unha proba de coñecementos especificos do módulo para coñecer o nivel de coñecementos dos alumnos e ter un

punto de partida.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Naqueles casos en que o alumnado non acade os obxectivos mínimos establecidos en cada avaliación, estableceránse medidas de reforzo para

que poida acadar os mínimos previstos nesta programación.

          Estas medidas consistirán en traballos que poidan ser efectuados de forma autónoma polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración do

profesor, e na repetición daqueles traballos de taller nos que non acadou o mínimo esixible.

         Tamén en aqueles casos que sexa pertinente poderá levarse a cabo unha flexibilización modular na duración das ensinanzas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O profesor ademais de instructor e transmisor de coñecementos técnicos, é educador  debe colaborar na formación integral do alumno. Debe polo

tanto proporcionar unha información máis completa, indo máis alá dos contidos propios do módulo, introducindo en cada unidade un conxunto de

coñecementos transversais en paralelo cos de tipo técnico.

Os posibles temas transversais son:

a) Educación moral e cívica: fomento de actitudes de respeto cara os demaís, fomento de actividades de traballo en equipo. Trabállase

tamén na  valoración e conservación dos equipos, materiais  e instalacións do centro coas que se traballa

b) Educación para a paz: buscarase favorecer a colaboración entre os alumnos, o respecto polas opinións, ideas ,solucións e modos de

traballos distintos ós propios.

c) Educación para a igualdade entre os sexos: fomentarase o trato non discriminatorio, particularmente nas actividades desenvoltas no taller,

evitando perpetuar a idea tradicional da existencia de  roles de traballo e profesións  exclusivamente masculinos .Promoverase a análise crítica de

certos estereotipos que ubican á muller no mundo do automóbil coma un suxeito meramente publicitario. Evitarase o uso de linguaxe sexista  e

inculcaranse  valores que produzan un cambio en actiudes a partir da colaboración entre  sexos nos grupos de traballo

d) Educación ambiental:  nesta materia o tema trátase, non tanto como un contido transversal, senón incluido explícitamente na

programación, na meirande parte das unidades de traballo, de xeito que comprenda a interrelación entre as actividades propias do módulo e as

súas repercusión sobre o medio ambiente.

e) Educación para a saúde:  deberase asumir como integrante de todos os contenidos do módulo, e posto que as actividades a desenvolver,

son unha fonte de riscos importantes, deberase fomentar o coñecemento dos mesmos, así coma dos hábitos e medidas  de precaución e

seguridade, tanto persoais como de uso, para evitar danos derivados das mesmas

f) Educación do consumidor:  aínda que non se trate explícitamente en nengunha unidade débese procurar ó alumnado instrumentos de

coñecementos, análise e crítica que o capaciten para adoptar unha actitude responsable ante ofertas de diferentes tipos (especialmente na

propaganda de vehículos) tendo en contaas consecuencias persoais e sociais que conleva o consumo irresponsable

g) Educación vial: promoverse o análise crítico de certas actitudes e comportamentos que contraveñen as normas de circulación (excesos de

velocidade , relación alcohol-conducción,), poñendo en perigo a integridade persoal e allea. Buscarase tratar o tema implícitamente en todas as

unidades de traballo
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

   Inicialmente establécense como actividades complementarias a  planificación, en coordinación cos outros departamentos de familias

profesionais, a visita a  empresas do sector para analizar aspectos productivos do mundo da automoción ou outras empresas que poidan ser

interesantes para os nosos alumnos,

  No momento da elaboracion desta programación ainda estamos en fase de contactar cas diferentes empresas as que pretendemos visitar.

10.Outros apartados

10.1) Medidas excepcionais COVID-19

Actualmente debido á pandemia do COVID-19 pódensenos presentar varias situacións, o que fará que adaptemos as modalidades educativas.

Presencial: Traballarase co alumnado na aula e no taller.

Semipresencial: Empregarase a aula virtual  e/ ou medios telemáticos, para impartir a teoría e desenvolverase a práctica no taller.

Á distancia: Os docentes empregarán a aula virtual, o sistema de videoconferencia e outros medios telemáticos para levar a cabo as explicacións

tanto teóricas coma prácticas. As probas de avaliación realizaranse por medios telemáticos, empregando o máis axeitado segundo o caso,

respetando a estructura da programación. As probas prácticas realizaranse por medio de exercicios onde o alumno poida demostrar as

capacidades prácticas adquiridas.
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