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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos.

RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa función no sistema.

RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus
efectos e as súas causas.

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA6 - Aplica 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.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA2.1 Identificáronse as características e as propiedades dos lubricantes e dos refrixerantes utilizados nos motores.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema obxecto da reparación.

CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos compoñentes do motor.

CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas especificacións técnicas.

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e refrixeración.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica
dun taller.

CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de
electromecánica.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de
traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo.

CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos.

RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa función no sistema.

RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus
efectos e as súas causas.

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA6 - Aplica 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.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a función de cada un.

CA2.5 Estableceuse a secuencia das operacións que se vaian realizar no manexo e na aplicación de xuntas e seladores para lograr a estanquidade dos
circuítos.

CA2.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos.

CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor.

CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de uso determinadas.

CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías.

CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación técnica.

CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na documentación técnica.

CA4.4 Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin desgastes anómalos.

CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas especificacións técnicas.

CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.

CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións establecida na documentación técnica.

CA5.4 Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do circuíto de refrixeración.

CA5.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Minimos esixibles:

BC1. Caracterización de motores de dous e de catro tempos

¿ Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

¿ Ciclos termodinámicos dos motores.

¿ Diagramas teóricos e prácticos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e

diésel).

¿ Características, constitución e funcionamento dos motores de dous tempos e de catro

tempos (otto e diésel).

¿ Parámetros estáticos e dinámicos de funcionamento.

BC2. Caracterización de sistemas de refrixeración e lubricación dos motores térmicos

¿ Características e propiedades dos lubricantes e os refrixerantes utilizados no motor térmico.

¿ Compoñentes do sistema de lubricación e función de cada un. Tipos e función de bombas

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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de aceite, filtros, arrefriadores, sondas de temperatura e nivel, etc.

¿ Compoñentes do sistema de refrixeración e función de cada un. Tipos e función de

bombas de auga, termóstatos, radiadores, termocontactos, motoventiladores, sondas de

temperatura, etc.

¿ Xuntas e seladores utilizados nos motores térmicos.

¿ Normas de seguridade no uso de fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

BC3. Localización de avarías dos motores térmicos e dos seus sistemas de refrixeración

e lubricación

¿ Interpretación da documentación técnica e dos equipamentos de medida.

¿ Disfuncións típicas dos motores térmicos de dous e de catro tempos (otto e diésel) e as

súas causas.

¿ Disfuncións dos sistemas de refrixeración e lubricación e as súas causas.

¿ Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

BC4. Mantemento dos motores térmicos

¿ Interpretación da documentación técnica correspondente.

¿ Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

¿ Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe: culatas, trens alternativos e distribucións.

Páxina 33 de 105

¿ Verificación das operacións realizadas.

BC5. Mantemento dos sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos

¿ Interpretación da documentación técnica correspondente.

¿ Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

¿ Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe.

¿ Verificación das operacións realizadas.

BC6. Prevención de riscos laborais e protección ambiental

¿ Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

¿ Prevención e protección colectiva.

¿ Equipamentos de protección individual.

¿ Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

¿ Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

¿ Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

Criterios de cualificación:

Para aprobar o modulo de motores, o alumno deberá adquirir a formación necesaria para desempeñar as funcións de montaxe, desmontaxe,

verificación e control as, coma as diferentes operacións de mantemento dos diferentes motores empregados na propulsión de vehículos. Así

mesmo deberá manifestar unha certa interese polas normas de seguridade, saúde laboral e protección ambiental.

    O alumno fará un examen teórico que deberá aprobarlo, para acceder a facer o examen práctico, a nota será media dos dous examenes pero

tendo que ter os dous aprobados. A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.   Para aprobar o alumnado ten

que obter  unha cualificación igual ou superior a 5
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Esta parte consta dun examen teórico que será eliminatorio. O alumno deberá quitar como mínimo un 5 se que ter acceso a realización da

segunda parte.

Este examen constará de problemas e mais cuestions teoricas, as cales poderían ser tanto preguntas cortas como para desenrolar, sempre

relacionadas co módulo.

Esta proba desenrolarase nun tiempo máximo de duas horas. Cando lle entregue o examen neste aparecerá o valor de cada pregunta sempre e

cando a resposta sexa correcta.

O alumno deberá traer para facer o examen bolígrafo azul ou negro e mais unha calculadora, en nungún caso poderá utilizar o teléfono móvil como

calculadora.

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba será unha proba práctica sempre e cando teña unha nota igual ou superior a 5 na proba anterior (proba teórica). Nesta proba deberá ter

unha nota tamén igual ou superior a 5, para que se lle faga media ca anterior, e esta será a nota do módulo.

As prácticas serán todas relacionadas co módulo e das que se fan o largo do curso no módulo, o alumno terá un maximo de duas horas para a

realización das mesmas.

Para poder realizar esta proba debera traer bolígrafo azul ou negro, roupa de traballo e calzado de seguridade.
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