
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 (*)

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 102020/2021 210175

MP0457_22 Sistemas eléctricos e electrónicos auxiliares de carrozaría 102020/2021 162135

MP0457_12 Redes de comunicación multiplexadas 102020/2021 4840

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

Profesorado asignado ao módulo MIGUEL PEDREIRA MONTES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O Currículo adáptase ao ámbito productivo de Ponteceso, na comarca de Bergantiños. O sector primario da economía segue a levar o peso, sobre

todo en canto a ocupación laboral que é maior que a media de Galicia. No sector secundario destacan as actividades de construcción, a madeira, a

producción de alimentos e a industria da confección. O comercio minorista e o transporte son as principáis ocupacións do sector terciario.

1. As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade no sector de

construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, motocicletas

e vehículos pesados:

- Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, transporte

de pasaxeiros e mercadorías.

- Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes.

- Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos.

- Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos

de comprobación, diagnose e recambios de vehículos.

- Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de

mantemento de electromecánica (grupos electróxenos, cintas transportadoras

movidas con motor de explosión, etc.).

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Electricista electrónico/a de mantemento e reparación en automoción.

- Mecánico/a de automóbiles.

- Electricista de automóbiles.

- Electromecánico/a de automóbiles.

- Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

- Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

- Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

- Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

- Operario/a de ITV.

- Instalador/ora de accesorios en vehículos.

- Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

- Electromecánico/a de motocicletas.

- Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
45712

Resultados de aprendizaxe

45722

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 0 0

2 Circuítos de alumeado e
sinalización

Caracterización, localización de avarías, mantemento e
montaxe de circuítos de alumeado e sinalización

112 53 X X X X X

3 Circuítos eléctricos auxiliares e
sistemas de axuda á
conducción

Caracterización, localización de avarías e mantemento de
circuítos de limpas, elevalúas, indicadores acústicos,
retrovisores, luneta térmica, ...

50 23 X X X X

4 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 46 22 X X X

5 Redes de comunicación
multiplexadas

Caracterización, localización de avarías e mantemento das
redes de comunicación de datos

2 2 X X X X

Total: 210

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 Formación en empresa. 0

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa.1

0TOTAL

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)

0,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

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

N.º Título da UD Duración

2 Circuítos de alumeado e sinalización 112

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, e describe o seu
funcionamento. SI

RA2 - Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as especificacións técnicas. SI

RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes e os elementos
necesarios. SI

RA5 - 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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización de circuitos de Alumeado 35,011.1 Interpretar o funcionamento das diferentes fontes de iluminación dun
automóbil.

1.2 Debuxar os circuítos aplicando a normativa e simboloxía especificada.

1.3 Calcular e avaliar os parámetros eléctricos nos circuítos.

1.4 Realizar o axuste de parámetros necesario.

1.5 Describir e valorar a importancia dos sistemas eléctricos no automóbil.

1.6 Interpretar a documentación técnica e relaciona a simboloxía dos
compoñentes no vehículo

1.7 Describe o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, explicando a
interrelación entre eles.

Localización de avarías, mantemento e montaxe de circuitos
de Alumeado

35,022.1 Localizar avarías nos circuitos de alumeado

2.2 Manter os circuitos de alumeado

2.3 Montar, modificar ou realizar novas instalacións de circuitos de alumado

Caracterización de circuitos de Sinalización 17,033.1 Debuxar os circuítos aplicando a normativa e simboloxía especificada.

3.2 Calcular e avaliar os parámetros eléctricos nos circuítos

3.3 Interpretar a documentación técnica e relaciona a simboloxía dos
compoñentes no vehículo

3.4 Describe o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, explicando a
interrelación entre eles.

Localización de avarías, mantemento e montaxe de circuitos
de Sinalización

25,044.1 Localizar avarías nos circuitos de sinalización

4.2 Manter os circuitos de sinalización

4.3 Montar, modificar ou realizar novas instalacións de circuitos de
sinalización
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112TOTAL

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 5 CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no
vehículo.

PE.1 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares.

PE.3 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. PE.4 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa
funcionalidade e os seus elementos.

PE.5 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control,
sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica.

PE.6 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Táboa aspectos procedimentais•

N 2 CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. LC.2 - Táboa aspectos procedimentais•

N 5 CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións
técnicas.

LC.3 - Táboa aspectos procedimentais•

N 2 CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. LC.4 - Táboa aspectos procedimentais•

S 2 CA2.5 Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas
anomalías, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado.

LC.5 - Táboa aspectos procedimentais•

S 5 CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada,
segundo a precisión do instrumento ou equipamento.

PE.7 - Exámen 2ª avaliación•

N 1 CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros
obtidos.

LC.6 - Táboa aspectos procedimentais•

S 5 CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de
corrección.

LC.7 - Táboa aspectos procedimentais•

S 5 CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. LC.8 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.9 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.10 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os
sistemas eléctricos auxiliares.

LC.11 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos
auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

LC.12 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.13 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.14 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.15 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. LC.16 - Táboa aspectos procedimentais•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.17 - Táboa aspectos procedimentais•

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas
coa modificación ou a nova instalación.

LC.18 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse
as seccións de condutores e os medios de protección.

LC.19 - Táboa aspectos procedimentais•

S 5 CA4.3 Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser
asumido polo xerador do vehículo.

LC.20 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA4.4 Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os
accesorios e os gornecementos necesarios.

LC.21 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA4.5 Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación,
seguindo especificacións.

LC.22 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de
ruídos e deterioracións.

LC.23 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo.

LC.24 - Táboa aspectos procedimentais•

S 2 CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.25 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.8 - Exámen 2ª avaliación•

N 1 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.9 - Exámen 2ª avaliación•

N 1 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.10 - Exámen 2ª avaliación•

S 1 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

LC.26 - Táboa aspectos procedimentais•

S 1 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. LC.27 - Táboa aspectos procedimentais•

S 1 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

LC.28 - Táboa aspectos procedimentais•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de cada circuíto eléctrico auxiliar na versión con cables convencional e na versión multiplexada.

 Simboloxía eléctrica normalizada. Interpretación de esquemas de cableamento en circuítos de distintos fabricantes. Cálculo de seccións de condutores e protección de circuítos.

 Circuítos de iluminación: constitución e funcionamento. Principios luminotécnicos. Fontes de luz: incandescencia, descarga, LED, etc. Variantes e evolución de sistemas de iluminación
(viraxe dinámica, etc.).
 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Circuítos de iluminación, sinalización e acústicos: procesos de mantemento.

 Interpretación de documentación técnica.
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Contidos

 Cálculo da sección de condutores.

 Conexión de condutores e cableamento.

 Determinación de consumos.

 Procesos de montaxe.

 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.

4.2.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)

35,0Caracterización de circuitos
de Alumeado - Circuítos de
alumeado (posición, cruce,
estrada, néboa, día...)e
circuítos de sinalización
(intermitentes, emerxencia,
marcha atrais , freado...).

Explicar características,
funcionamento e
normativa dos sistemas
de alumado:
incandescencia,
descarga, led.

•

Explicar a normativa
referente a alumeado e
a normativa de faros e
lámpadas.

•

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos (regraxe de
parámetros,
inicialización sistemas,
procesos montaxe e
desmontaxe).

•

Interpretación de
esquemas eléctricos de
circuítos de alumeado

•

Deseño de circuítos de
alumado utilizando
relés, interruptores,
conmutadores,
lámpadas e selección
de fusibles.

•

Cálculos de consumos
en circuítos de alumado
e medición de
consumos  reais no
vehículo.

•

Que sexan quen de
executar os cálculos
dos distintos
parámetros dos
circuitos de alumeado
(intensidades, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias...)

•

Que sexan quen de
identificar so distintos
tipos de lámpadas e de
faros e pilotos
empregados en
vehículos.

•

Que sexan quen de
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de alumeado

•

Interpretación dos
esquemas eléctricos de
circuítos de alumeado

•

Interpretación dos
esquemas eléctricos de
circuítos de alumeado

•

Interpretación dos
esquemas eléctricos de
circuítos de alumeado

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Aula informática•

PE.1 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.2 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.3 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.4 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.5 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.6 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.8 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.9 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.10 - Exámen 2ª
avaliación

•
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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)

35,0Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de Alumeado -
Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de posición, cruce,
estrada, néboa, día..

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos de mantemento
(regraxe de
parámetros), procesos
montaxe e desmontaxe.

• Cálculos de consumos
en circuítos de
sinalización  e medición
de consumos  reais no
vehículo.

•

Identificación das
causas das avarías
máis frecuentes en
circuítos de alumeado,
así como a súa
localización
seleccionando os
equipos de diagnose
axeitados.

•

Montaxe de
instalacións elétricas de
alumado mediante
maquetas

•

Que sexan quen
detectar avarías e
reparalas en circuítos
de alumado.

•

Que sexan quen de
facer comprobacións,
axustes, desmontaxes
e montaxes dos
distintos grupos ópticos
do vehículo.

•

Que sexan quen
realizar maquetas de
alumado, con relés,
interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Maquetas de alumado,
con relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Maquetas de alumado,
con relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Maquetas de alumado,
con relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio e máquina
autodiagnose.

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Aula informática•

LC.1 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.2 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.3 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.4 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.5 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.6 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.7 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.8 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.9 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.10 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.11 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.12 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.13 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.14 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.15 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.16 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.17 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.18 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.19 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.20 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.21 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.22 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.23 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.24 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.25 - Táboa aspectos
procedimentais

•
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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)

LC.26 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.27 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.28 - Táboa aspectos
procedimentais

•

PE.7 - Exámen 2ª
avaliación

•

17,0Caracterización de circuitos
de Sinalización - Circuítos
de sinalización
(intermitentes, emerxencia,
marcha atrais , freado...).

Explicar características,
funcionamento e
normativa dos sistemas
de sinalización:
(intermitencias,
frenado, warning....)

•

Explicar a normativa
referente a sinalización
e a normativa de pilotos
e lámpadas.

•

Interpretación de
esquemas eléctricos de
circuítos de sinalización

•

Deseño de circuítos de
sinalización utilizando
relés, interruptores,
conmutadores,
lámpadas e selección
de fusibles.

•

Cálculo de consumos
en circuitos de
sinalización e medición
de consumos reais no
vehículo

•

Que sexan quen de
executar os cálculos
dos distintos
parámetros dos
circuitos de sinalización
(intensidades, voltaxes,
caídas de tensión,
resistencias...)

•

Que sexan quen de
identificar so distintos
tipos de lámpadas e de
faros e pilotos
empregados en
vehículos

•

Que sexan quen de
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de circuitos de
sinalización

•

Apuntamentos do
profesor.

•

Presentacións Power-
Point.

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Libro de texto.•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
diagnose.

•

Aula informática•

PE.1 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.2 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.3 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.4 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.5 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.6 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.8 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.9 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.10 - Exámen 2ª
avaliación

•
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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)

25,0Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de Sinalización -
Localización de avarías,
mantemento e montaxe de
circuitos de intermitentes,
emerxencia, marcha atrais ,
freado...

Explicar
procedementos de
diagnose e axustes
básicos de mantemento
(regraxe de
parámetros), procesos
montaxe e desmontaxe.

• Cálculos de consumos
en circuítos de
sinalización  e medición
de consumos  reais no
vehículo

•

Identificación das
causas das avarías
máis frecuentes en
circuítos de
sinalización, así como a
súa localización
seleccionando os
equipos de diagnose
axeitados.

•

Montaxe de
instalacións elétricas de
sinalización mediante
maquetas

•

Que sexan que de
executar maquetas de
sinalización, con relés,
interruptores,
conmutadores, fusibles,
consumidore e
conductores

•

Que sexan quen de
realizar memorias das
maquetas de
sinalización con
esquemas de
fabricantes

•

Que sexn que de
diagnosticar as avarías
detectadas e reparalas
en circuítos de
sinalización

•

Programas
informáticos: Autodata,
Vivid Workshop e
Tolerance Data.

•

Relés, interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores e distintos
tipos de lámpadas para
realización maquetas
alumado.

•

Caderno do alumnado.•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio e máquina
autodiagnose.

•

Aula informática.•

LC.1 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.2 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.3 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.4 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.5 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.6 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.7 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.8 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.9 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.10 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.11 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.12 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.13 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.14 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.15 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.16 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.17 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.26 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.27 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.28 - Táboa aspectos
procedimentais

•

PE.7 - Exámen 2ª
avaliación

•

112,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Circuítos eléctricos auxiliares e sistemas de axuda á conducción 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, e describe o seu
funcionamento. SI

RA2 - Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as especificacións técnicas. SI

RA5 - 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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización de circuitos de control, acústicos e de lavado 20,011.1 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos de limpaparabrisas e limpialuneta traseira.

1.2 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
indicadores acústicos.

1.3 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos de luneta térmica.

1.4 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos nos
sistemas eléctricos do cadro de instrumentos.

Localización de avarías e mantemento de circuitos de control,
acústicos e de lavado

23,022.1 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos de limpaparabrisas e limpialuneta

2.2 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos de indicadores acústicos.

2.3 3 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos da luneta térmica.

2.4 Coñecer o mantemento e a localización de avarías nos sistemas
eléctricos do cadro de instrumentos

Caracterización dos sistemas de axuda á conducción 7,033.1 Coñecer a constitución e o funcionamento, dos esquemas eléctricos e a
localización de avarías nos sistemas de asistencia e axuda á conducción:
regulador e limitador de velocidade, asistencia ó aparcamento,
recoñecemento sinais tráfico, asistente cambios involuntarios carril...

50TOTAL

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 5 CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no
vehículo.

PE.1 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. PE.2 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares.

PE.3 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. PE.4 - Exámen 2ª avaliación•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa
funcionalidade e os seus elementos.

PE.5 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control,
sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica.

PE.6 - Exámen 2ª avaliación•

S 5 CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. LC.1 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. LC.2 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións
técnicas.

LC.3 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. LC.4 - Táboa aspectos procedimentais•

S 7 CA2.5 Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas
anomalías, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado.

LC.5 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada,
segundo a precisión do instrumento ou equipamento.

LC.6 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros
obtidos.

LC.7 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de
corrección.

LC.8 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. LC.9 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.10 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.11 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os
sistemas eléctricos auxiliares.

LC.12 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos
auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

LC.13 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.14 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.15 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.16 - Táboa aspectos procedimentais•

N 1 CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. LC.17 - Táboa aspectos procedimentais•

S 5 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.18 - Táboa aspectos procedimentais•

N 5 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

PE.7 - Exámen 2ª avaliación•

N 5 CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

PE.8 - Exámen 2ª avaliación•

N 3 CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

PE.9 - Exámen 2ª avaliación•

S 3 CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

LC.19 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. LC.20 - Táboa aspectos procedimentais•

S 3 CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

LC.21 - Táboa aspectos procedimentais•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Circuítos de sinalización e acústicos: constitución e funcionamento.

 Circuítos de información e control, computadores de abordo e cadro de instrumentos: circuítos analóxicos e dixitais; indicadores ópticos e acústicos; presentación dixital e analóxica
(conversor A/D, D/A, motores paso a paso, etc.). Constitución e funciona
 Circuítos eléctricos de axuda á condución: circuítos de electrónica de porta (elevadores de cristais, pechamento centralizado, espellos térmicos e orientables, etc.), cristais térmicos,
limpaparabrisas, teito solar, control de velocidade, etc. Constitució
 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Circuítos de información e control, computador de abordo, cadro de instrumentos, etc.: mantemento; borrado e actualización de intervalos de mantemento.

 Circuítos eléctricos de axuda á condución, limpaparabrisas, limpafaros, cristais térmicos, pechamento, espellos, pechamento centralizado, teito solar, control de velocidade, etc.: mantemento
e axuste de parámetros.
 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.

4.3.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)
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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)

20,0Caracterización de circuitos
de control, acústicos e de
lavado - Circuitos de
limpiaparabrisas,
limpialuneta, claxon, luneta
térmica, cadro
instrumentos.

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas de control: o
cadro de instrumentos.

•

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas acústicos:
claxon.

•

Explicar características,
normativa e
funcionamento dos
sistemas de lavado:
limpiaparabrisas,
limpialunetas,
lavaparabrisas,
lavalunetas e lavafaros.

•

Interpretación de
esquemas elétricos de
circuitos de control,
acústicos  e de lavado.

•

Deseño de circuitos
eléctricos de  control,
acústicos e de lavado
utilizando relés,
interruptores,
conmutadores e
consumidores.

•

Cálculo de consumos,
voltaxes e caídas de
tensión, resistencias
nos circuitos de control,
acústicos e de lavado.

•

Qu sexan quen de
interpretar os
esquemas eléctricos de
circuítos de control,
acústicos e de lavado.

•

Que sexan quen de
deseñar o circuítos de
control, acústicos e de
lavado.

•

Que sexan quen de
realizar cálculos dos
distintos parámetros
dos circuitos de
control, acústicos e de
lavado.

•

Presentacións Power-
Point.

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio, máquina
diagnose.

•

Libro texto.•

Apuntamentos do
profesor.

•

Aula informática•

PE.1 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.2 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.3 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.4 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.5 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.6 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.7 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.8 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.9 - Exámen 2ª
avaliación

•
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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)

23,0Localización de avarías e
mantemento de circuitos de
control, acústicos e de
lavado - Localización de
avarías e mantemento de
limpiaparabrisas,
limpialuneta, claxon, luneta
térmica, cadro
instrumentos.

Explicar os procesos de
diagnose de avarías e
mantemento dos
sistemas de control,
acústicos e de lavado

• Medicións de
parámetros (consumos,
voltaxes, caídas de
tensión, resistencias)
sobre maqueta ou
vehículo e
comparacións cos
cálculos realizados ou
datos teóricos
funcionamento.

•

Cálculo da sección de
condutores en circuítos
de  control, acústicos e
de lavado.

•

Identificación das
causas de avarías máis
frecuentes nos circuitos
de control, acústicos e
de lavado.

•

Que sexan quen de
detectar avarías e
reparalas en circuítos
de control, acústicos e
de lavado.

•

Que sexan quen
executar medicións e
comprobacións cos
datos teóricos ou
calculados dos datos
obtidos.

•

Que sexan quen
realizar unha memoria
na que se calculará a
sección do cableado, o
amperaxe dos
fusibles...

•

Polímetro, pinza
amperimétrica,
osciloscopio e máquina
autodiagnose.

•

Vehículos de distintos
fabricantes.

•

Programas
informáticos: Autodata,
Vivid Workshop,
Tolerance Data.

•

Esquemas eléctricos de
fabricantes.

•

Relés interruptores,
conmutadores, fusibles,
condutores, terminais,
motores limpa e
lavaparabrisas, claxon,
bomba auga e cadros
instrumentos.

•

Aula informática•

LC.1 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.2 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.3 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.4 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.5 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.6 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.7 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.8 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.9 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.10 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.11 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.12 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.13 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.14 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.15 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.16 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.17 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.18 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.19 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.20 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.21 - Táboa aspectos
procedimentais

•
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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)

7,0Caracterización dos
sistemas de axuda á
conducción - Circuítos de
regulador de velocidade,
asistencia ó aparcamento,
recoñecemento de sinais de
tráfico...

Explicar en que
consisten os sistemas
de axuda á condución
que montan os
vehículos actuais.

• Buscar información
sobre sistemas de
axuda á condución que
montan os vehículos
actuais.

• Que sexan quen de
comprender
diagnosticar e reparr os
sistemas de asuda a
conducón

• Apuntamentos do
porfesor

•

Aula de informática•

Libro de texto•

Presentacións Power-
Point

•

LC.19 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.20 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.21 - Táboa aspectos
procedimentais

•

PE.7 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.8 - Exámen 2ª
avaliación

•

PE.9 - Exámen 2ª
avaliación

•

50,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Formación en empresa. 46

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o seu funcionamento. NO

RA2 - Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 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. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa. 46,011.1 interpretar aspectos relacionados co módulo de circuitos eléctricos
auxiliares

46TOTAL

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 (%)

S 6 CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. TO.1 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. TO.2 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. TO.3 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. TO.4 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA1.6 Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da
simboloxía específica.

TO.5 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA2.2 Describíronse as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas
nos vehículos.

TO.6 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA2.3 Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis
usadas en vehículos.

TO.7 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización
das avarías.

TO.8 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA2.5 Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións
técnicas.

TO.9 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 6 CA2.6 Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos
necesarios, e seleccionouse o punto de medida.

TO.10 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 5 CA2.7 Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes de
comunicación, seguindo especificacións técnicas.

TO.11 - tratraballo practico do  alumnado na
empresaballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 5 CA2.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades, en previsión de
posibles dificultades.

TO.12 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 5 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. TO.13 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

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.

TO.14 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

TO.15 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

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

TO.16 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 5 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. TO.17 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

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

TO.18 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes eléctricos e electrónicos das redes multiplexadas: identificación, características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de secuencia lóxica para a reparación: procedementos de reparación en función das variables.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

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)
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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)

46,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

Realizar o seguimento
e supervisión do
traballo do alumnado

• Realizar as tarefas que
se lle encomenden na
empresa

• tarefa practica do
alumnado

• os proporcionados pola
empresa

• TO.1 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.2 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.3 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.4 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.5 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.6 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.7 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.8 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.9 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.10 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.11 - tratraballo
practico do  alumnado na
empresaballo practico do
alumnado na empresa

•

TO.12 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.13 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.14 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.15 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.16 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.17 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.18 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

46,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Redes de comunicación multiplexadas 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o seu funcionamento. NO

RA2 - Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Realiza o mantemento e repara as redes de comunicación de datos, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as especificacións
técnicas. SI

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. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Caracterización das redes multiplexadas 1,011.1 Interpretar a documentación técnica e simboloxía relacionada con
compoñentes do vehículo.

1.2 Describir a formación de sistemas de multiplexados, referíndose aos
sensores, os tipos de sinais, as unidades de control e actuadores

1.3 escribir os tipos e características das redes de intercambio de
información (VAN, CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay...)

1.4 Describir o funcionamento dos circuítos multiplexados de seguridade e
confort

1.5 Realizar diagramas de circuítos de redes de intercambio de información.

Localización de avarías e mantemento das redes multiplexadas 1,022.1 Saber localizar os conectores de autodiagnose, en especial o conector
OBDII.

2.2 Interpretación dos oscilogramas das redes de intercambio de información.

2.3 Aplicar as diferentes posibilidades que ofrecen os aparatos
computerizados de diagnose.

2.4 Coñecer os métodos de diagnóstico guiados, e tamén, non guiados.

2.5 Interpretar a documentación técnica e relacionar a simboloxía cos
compoñentes do vehículo.

2.6 Describir os parámetros para axustar os distintos sistemas multiplexados.

2.7 Realizar mantemento de circuitos multiplexados.

2.8 Realizar as probas e ensaios necesarios nestes circuítos, utilizando
equipo apropiado

2TOTAL

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 (%)

S 10 CA1.1 Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación
no vehículo.

PE.1 - Exámen 1ª avaliación•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de
comunicación, como os codificadores, multiplexores, transceptores, etc.

LC.1 - Táboa aspectos procedimentais•

N 10 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios
para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.

LC.2 - Táboa aspectos procedimentais•

N 10 CA3.2 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados,
seguindo as especificacións técnicas.

LC.3 - Táboa aspectos procedimentais•

N 10 CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas.

LC.4 - Táboa aspectos procedimentais•

N 10 CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. LC.5 - Táboa aspectos procedimentais•

N 10 CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos
substituídos.

LC.6 - Táboa aspectos procedimentais•

N 10 CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. LC.7 - Táboa aspectos procedimentais•

S 10 CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. LC.8 - Táboa aspectos procedimentais•

S 10 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

LC.9 - Táboa aspectos procedimentais•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arquitecturas das redes de comunicación: características.

 Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores, demultiplexores, transceptores, etc.

 Protocolos de comunicación: VAN, CAN, LIN, Most, bluetooth, etc.

 Medios físicos de comunicación: cable, fibra óptica, radiofrecuencia, etc.

 Tensións e velocidades de transmisión.

 Estados de funcionamento e modo de activación das unidades.

 Técnicas de diagnose guiadas.

 Interpretación de documentación técnica.

 Identificación de síntomas e disfuncións.

 Manexo de equipamentos de diagnose.

 Diagnose por medición directa en liña: multímetro e osciloscopio.

 Interpretación de parámetros.

 Técnicas de localización de avarías.

 Sistemas de autodiagnose.

 Diagnose.

 Localización e reparación de avarías.

 Técnicas de reparación do medio físico de transmisión.

 Medios de prevención.
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Contidos

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

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)

1,0Caracterización das redes
multiplexadas -
Caracterización,
localización de avarías e
mantemento das redes de
comunicación de datos

Describir a constitución,
os tipos e
características das
distintas redes de
intercambio de
información.

• Realizar exercicios e
cuestións para a
identificación de
esquemas eléctricos
que combinan varias
redes multiplexadas.

• Que sexan quen de
comprender a
constitución, os tipos e
características das
distintas redes de
intercambio de
información.

•

Que sexan quen
Provocáronse avarías
na rede de
comunicación do
vehículo (curtocircuíto a
positivo, a masa e entre
liñas) e que sexan quen
de diagnisticalas a
través de osciloscopio.

•

Que sexan quen de ler
tramas a través dun
osciloscopio.

•

Apuntamentos de
casas comerciales:
Seat, Volkswagen...

•

Realizáronse prácticas
sobre a rede de
comunicación dun
vehículo. Leeronse
tramas a través dun
osciloscopio.

•

Apuntamentos de
casas comerciales:
Seat, Volkswagen...

•

Apuntamentos de
casas comerciales:
Seat, Volkswagen...

•

Aula informática•

Libro texto•

LC.9 - Táboa aspectos
procedimentais

•

PE.1 - Exámen 1ª
avaliación

•

1,0Localización de avarías e
mantemento das redes
multiplexadas - Localización
de avarías e mantemento
das redes multiplexadas do
vehículo

Explicar as diferentes
posibilidades que
ofrecen os aparatos
computerizados de
diagnose.

• ocalizar os conectores
de autodiagnose.
Localizar as unidades
de mando ou de control
identificando a
topoloxía de rede e o
protocolo de
comunicación.

•

Interpretar a
documentación técnica
e relacionar a
simboloxía
coscompoñentes do
vehículo.

•

Realizar prácticas
sobre a rede de
comunicación dun
vehículo. Lectura de
tramas a través de
osciloscopio. Realizar
prácticas sobre o
sistema de
comunicación dun
vehículo. Provocar
avarías na rede de
comunicación do
vehículo.

•

Que sexan quen de
localizar os conectores
de autodiagnose, en
especial o conector
OBDII. Que sexan quen
de localizar as
unidades de mando ou
de control identificando
a topoloxía de rede e o
protocolo de
comunicación.

•

Que se sean que de
identificar as diferentes
posibilidades que
ofrecen os aparatos de
autidiagnóstico.

•

Que sexan quen de
interpretar a
documentación técnica
e relacionar a
simboloxía cos
compoñentes do
vehículo.

•

Qu sexan quen de
empregar tódolos
recursos dispoñibles
para facer o
diagnóstico.

•

Apuntamentos do
profesor.

•

Libro do profesor.•

Presentacións Power-
Point.

•

Máquina de diagnose.•

Vehículo con sistema
multiplexado e
documentación técnica
do mesmo.

•

Aula informática•

LC.1 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.2 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.3 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.4 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.5 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.6 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.7 - Táboa aspectos
procedimentais

•

LC.8 - Táboa aspectos
procedimentais

•
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2,0TOTAL
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

UD1: CIRCUÍTOS DE ALUMEADO E SINALIZACIÓN

Identificar os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no vehículo.

Describir o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuitos.

Relacionar as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos eléctricos de alumeado e sinalización

(posición,cruce, estrada, néboa, intermitentes e emerxencias).

Interpretar os parámetros eléctricos de funcionamento.

Interpretar os esquemas dos circuítos eléctricos e recoñecer a súa funcionalidade e os seus elementos.

Representar esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e outros sistemas auxiliares aplicando simboloxía específica.

Seleccionar e interpretar documentación técnica necesaria.

Identificar as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalías, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado.

Obter os valores das medidas e asignarlles a aproximación adecuada segundo a precisión do instrumento e o equipamento.

Explicar as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de correción.

Determinar os elementos para substituír ou reparar.

Seleccionar e interpretar a documentación técnica e a normativa relacionadas coa modificación ou a nova instalación.

Calcular o consumo enerxético da nova instalación e determinar se pode ser asumido polo xerador do vehículo.

Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas no taller de electromecánica.

Valorar a orde e a limpeza das instalacions e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Clasificar os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

UD2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES E SISTEMAS DE AXUDA Á CONDUCCIÓN

Identificar os elementos os circuitos eléctricos auxiliares e a súa situación no vehículo (limpaparabrisas, limpaluneta, lunteta térmica, circuitos

cadro).

Describir o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos.

Relacionar as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares e sistemas de axuda á

conducción.

Interpretar os parámetros de funcionamento.

Interpretar os esquemas dos circuitos electricos e recoñecer a súa funcionalidade e os seus elementos.

Representar esquemas dos circutios eléctricos auxiliares limpaparabrisas, limpaluneta, lunteta térmica, circuitos cadro aplicando a simboloxía

específica.

Seleccionar e interpretar a documentación técnica necesaria.

Identificar no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Preparar e calibrar o equipamento de medida segundo as especificacións técnicas.

Conectar o equipamento logo da selección do punto de medida correcto.

Identificar as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalías, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado.

Obter os valores das medidas e asignarlles a aproximación adecuada segundo a precisión do instrumento e o equipamento.

Explicar as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de corrección.

Determinar os elementos para substituír ou reparar.

Seleccionar e interpretar a documentación técnica e a normativa relacionadas coa modificación ou a nova instalación.

Calcular o consumo enerxético da nova instalación e determinar se pode ser asumido polo xerador do vehículo.

Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas no taller de electromecánica.

Valorar a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Clasificar os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

UD3: REDES DE COMUNICACIÓN MULTIPLEXADAS

Identificar os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación no vehículo.

Describir o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos.

Describir as arquitecturas das redes multiplexadas.

Describir os protocolos e o medio físico de transmisión de datos.

Interpretar os parámetros de funcionamento.

Representar esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da simboloxía específica.

Identificar as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de comunicación como os codificadores, multiplexores, transceptores,

etc.

Describir as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas nos vehículos.

Identificar no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización das avarías.

Extraer os datos das centrais electrónicas de acordo coas especificacións técnicas.

Localizar avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos necesarios, e seleccionando o punto de medida.

Amosar unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas no taller de electromecánica.

Valorar a orde e a limpeza das instalacions e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Clasificar os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Probas teóricas: ponderarán un 50% da nota total.

Probas prácticas: ponderarán un 50% da nota total.

Probas teóricas:

Consistirán en exames escritos que constarán dun mínimo de catro cuestións; estas cuestións poderán estar referidas a conceptos teóricos, á

resolución de problemas, ou ambos á vez. O valor de cada pregunta ou problema estará indicado no mesmo exame, sumando sempre un total de

10 puntos.

Probas prácticas ou actividades da aula:
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Cada alumno/a realizará por cada unidade didáctica as actividades deseñadas para ela, ben individualmente ou ben en grupo. O alumno/a

rexistrará o resultado de cada práctica nunha ficha axeitada ou no caderno de aula. Cada práctica valorarase sobre un total de 10 puntos e a media

ponderada das prácticas dunha avaliación dará como resultado unha nota entre 1 e 10. O peso específico de cada práctica na nota da avalición

non ten porqué ser o mesmo para todas.

Para facer o cálculo da nota media será necesario que o alumno/a obteña a calificación de Apto nas actividades da aula, ou unha nota mínima en

cada proba (teórica ou práctica) de 4,5 puntos.

Para aprobar necesitarase acadar unha nota media igual ou superior a 5 puntos.

A avaliación do alumnado será responsabilidade do profesorado do centro educativo, tendo en conta as achegas dos/das titores/as da empresa

relativas ás actividades realizadas nela e as desenvolvidas no propio centro educativo.

A avaliación final dos módulos de cada curso académico corresponderase sempre co remate do periodo formativo dos módulos realizados no

centro educativo e na empresa (xuño). Esta coincidirá no tempo coa avaliación final dos módulos dos ciclos formativos de réxime ordinario da

modalidade presencial.

Os módulos de FCT e de Proxecto realizaranse simultaneamente co resto dos módulos no período de formación na empresa e no centro

educativo, xa que o módulo de FCT queda integrado no programa formativo que realiza na empresa.

O alumnado será matriculado nos módulos de FCT e Proxecto logo de superados na avaliación final os módulos restantes. Nesta nova matrícula,

o/a alumno estará apto/a na FCT e será avaliado no módulo de proxecto.

A UD de empresa pondera un 25% sobre a nota final do módulo.

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

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de recuperalas mediante unha segunda proba escrita ao comezo da

seguinte avaliación.

Esta proba terá un valor máximo de 5 puntos.

Os alumnos/as que suspenderan e non conseguiran recuperar algunha das avaliacións terán a oportunidade de recuperala durante o periodo

extraordinario despois da 3ª avaliación . Esta proba terá un valor máximo de 5 puntos.

Os alumnos/as que non teñan superado algunha proba práctica de algunha avaliación, poderán recuperala mediante unhas actividades prácticas

propostas polo profesor durante o periodo extraordinario despois da 3ª avaliación.

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 final para superar o módulo.

Dito alumnado poderá asistir a clase tal e como se recolle na normativa correspondente, pero non poderá participar nas actividades prácticas a

realizar no taller debido a non ter recibido na aula as explicacións previas de medidas de seguridade a ter en conta para a realización de cada
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práctica.

Nesta proba, o alumnado terá que demostrar que posúe os coñecementos mínimos exixibles de cada un dos RA desta programación.

Esta proba constará de dúas partes:

1ª parte: proba escrita que constará de ao menos seis preguntas por cada unidade formativa do módulo.

2ªparte: proba práctica composta da realización de ao menos dúas actividades por cada unidade formativa, das propostas nesta programación.

O peso de cada proba será dun 50%.

As probas poderán realizarse en varios días distintos.

Para superar o módulo deberase obter como mínimo un 5 en cada proba.

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

Seguirase a programación dacordo co documento de calidade redactado para o seguimento, cumplimentarase e tomaranse as medidas correctoras

se fose necesario.

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

de electromecanica de vehiculos, celebraremos segundo o calendario establecido (unha vez o mes), unha xuntanza para analizar o grado de

cumprimento das programacións.

Nesta reunión farase unha valoración xeral das actividades de ensino-aprendizaxe realizadas ata o momento, especialmente no que afecta o

tempo o que precisan para o seu correcto desenvolvemento, a metodoloxía empregada, os resultados de avaliación obtidos  e as oportunas

medidas de auste que se propoñen para a mellora práctica docente coa conseguinte xustificación do porque destas modificacións. Para facer este

seguimento empregarase o módelo establecido polo sistema online da páxinawww.edu.xunta.es/programacions .

Este documento será a base para a elaboración da programación do vindeiro curso.

O remate do curso , farase unha memoria    cos datos xerais  do curso e unha relación propostas concretas e xustificadas     de  mellora  para     o

vindeiro    curso, especialmente no que afecta    as instalacións, os recursos, as actividades, a metodoloxía, a avaliación e a temporalización dos

contidos.

Para a avaliación da propia práctica docente terase en conta a enquisa de Satisfación da labor docente, observando o histórico dos distintos

cursos/ciclos e intentanto  ir solventandor as  reclamacións indicadas polo alumnado, tentando deste xeito ir mellorando paulatinamente a práctica

docente.

O seguimento da formación do alumnado é fundamental para recadar datos que permitan realizar unha avaliación óptima da aprendizaxe do

alumnado. Será responsabilidade do/da responsable da titoría do centro educativo manter contacto continuo co/coa da empresa e co alumnado

para facer un correcto seguimento da súa formación.

Despóis da incorporación do alumnado á empresa, a programación inicial pode sufrir pequenas variacións para garantir a consecución dos

resultados de aprendizaxe do alumnado. Neste caso, o centro educativo realiza os axustes e os reforzos necesarios, que se poden aplicar en

calquer momento aínda que prioritariamente no período de abril a xuño.

O equipo docente será o que determine a duración e a secuencia do reforzo neste período, así como os medios e os instrumentos para o realizar.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizase un cuestionario da materia do modulo a impartir. O cuestionario consistirá nunha proba escrita con cuestións sobre coñecementos

básicos de principios físicos, eléctricos e matemáticos. Realizarase tamén unha pequena redacción para constatar o nivel lecto-escritor do

alumno antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe e poder detectar algunha deficiencia ou carencia para así poder tomar as

medidas pertinentes para poder solventala o antes posible.

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

Atención a partir de que se detecten dificultades na aprendizaxe:

Reforzo

N.E.E. unha vez detectados será o departamento de Orientación o  que faga a valoración, deseño e estratexia a seguir.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os contidos curriculares desta materia completaranse cun conxunto de contidos educativos que estarán presentes na aula de forma

permanente:

                Educación ambiental, inculcando ó alumno a responsabilidade no Tratamento dos materiais cos que traballa e o seu reciclaxe

                Educación para o consumo informando ó alumno da situación do mercado e de prezos.

                Educación para o consumo informando ó alumno da situación do mercado e de prezos.

                Educación para igualdade, inclulcando ó alumno, o compañeirismo, o respecto ó individuo e a convivencia dentro de un grupo.

                Educación para a saude, inculcando ó alumno as normas de  seguridade e hixiene no traballo.

As cuestións máis importantes a tratar transversalmente neste módulo son as concernentes ao medio ambiente e a prevención de riscos laborais e

a seguridade no traballo.Así, sempre que o profesor explique un procedemento de traballo determinado fará referencia a aqueles aspectos da

normativa, características do servizo: factores de calidade  sectorial sobre medio ambiente e riscos laborais que afecten ó proceso en cuestión e

¿predicará co exemplo¿, fomentando así a concienciación sobre o cumplimento da normativa correspondente e o compromiso coa sostenibilidade

do medio ambiente e a prevención dos efectos negativos do traballo sobre a seguridade e saúde dos traballadores.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Programarase dende o departamento algunha visita extraescolar a algunha empresa ou empresas relevantes para a familia profesional e o sector

da automoción.

Está previsto tamén a visita a FP Innova 2020 e aos Galicia Skills 2020 para que os alumnos poidan involucrarse nas actividades propias da

formación profesional.
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Calquer outra actividade complementaria ou extraescolar será consensuada e organizada xunto co departamento.

10.Outros apartados

10.1) Información da programación

Complementaranse resultados da aprendizaxe 2 e 3 das UF do año anterior.

A PROGRAMACIÓN COMPLETA DO MÓDULO CO DESENVOLVEMENTO COMPLETO DE CONTIDOS, OBXECTIVOS E METODOLOXÍA ESTÁ

A DISPOSICIÓN DO ALUMNADO NA PÁXINA WEB DO INSTITUTO E UNHA COPIA DA MESMA SERÁ DEPOSITADA EN XEFATURA DE

ESTUDOS PARA CALQUERA CONSULTA.

Debido a situación excepcional na que nos atopamos por mor da COVID-19 podémonos ver na obriga de adoptar outras modalidades educativas

diferente a presencial:

Semipresencial.- O alumnado utilizará a aula virtual para recibir a teoria e a práctica desenvolverase no taller/aula.

A distancia: O profesor por medio da aula virtual e o sitema webex realizará as clases teóricas e prácticas para que o alumnado poida observar

como se realiza a práctica. Os exames teóricos faranse por aula virtual respetando a estrutura da programación e para a práctica confecionaranse

exercicios onde o alumno demostre as capacidades prácticas.
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