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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
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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 (*)

MP0456 Sistemas de carga e arranque 82020/2021 255213

MP0456_13 Electrotecnia aplicada 82020/2021 135113

MP0456_23 Sistemas de arranque 82020/2021 6050

MP0456_33 Sistemas de carga 82020/2021 6050

(*) 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

A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións nas áreas de mecánica,

hidráulica, pneumática e electricidade do sector da automoción, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as

especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan a seguir:

a) Seleccionar os procesos de reparación interpretando a información técnica incluída en manuais e catálogos

b) Reparar conxuntos, subconxuntos e elementos dos sistemas eléctricos e electrónicos do vehículo, utilizando as técnicas de reparación

prescritas polos fabricantes.

c) Verificar os resultados das súas intervencións en comparación cos estándares de calidade establecidos

d) Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, de acordo co establecido pola normativa.

e) Cumprir os obxectivos da empresa, colaborando co equipo de traballo e actuando cos principios de responsabilidade e tolerancia.

f) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da

súa competencia

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 frotas 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, á venda e á 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 de vehículos.

-Electricista electrónico 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

(%)
MP0456_13

Resultados de
aprendizaxe

MP0456_23

Resultados de aprendizaxe

MP0456_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Principios básicos da
electricidade.Xeración de
corriente

58 15 X X X

2 Principios básicos da
electrónica.Equipos de medida

50 10 X X X

3 Baterias. Novas tecnoloxías 27 10 X X X

4 O circuito de arranque dun
vehículo

60 30 X X X X

5 O circuito de carga dun vehiculo 60 35 X X X X

Total: 255

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 Principios básicos da electricidade.Xeración de corriente 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o
magnetismo. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

RA3 - 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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Soldadura blanda (estaño) 4,011.1 Coñecer a materia dendo o punto de vista eléctrico

Pelarcables, colocación de terminales e termoretráctil. 4,022.1 colocar terminales y proteccion con soldadura, y termorretractil.

Circuitos eléctricos básicos: encendido de lámpada e manexo
do tester.

10,033.1 Interpretar e aplicar os conceptos e leis fundamentais da electricidade

Circuitos eléctricos serie e paralelo: Intensidad, tensión e
resistencia. Construye, experimenta e investliga.

12,044.1 Interpretar e diferenciar a R a I e a V.

4.2 montaje de circuitos electricos sencillos. interpretacion de los mismos

Resolución de circuitos en serie, paralelo e mixtos. Potencia
eléctrica.

12,055.1 Resolucion de ejercicios teoricos practicos. caulo de V, I y R. Potencia
electrica

Construción dun electroimán: O relé 4,066.1 Comprender as observacions e experiencias nas  que se basa o
electromagnetismo

6.2 Saber interpretar e aplicar as leis fundamentais do electromagnetismo.

6.3 Coñecer  os compoñentes eléctricos que empregan o magnetismo nos
seus principios de funcionamento

6.4 Coñecer os fenómenos relacionados coa inducción electromagnética

A resistencia como compoñente electrónico potenciometro.
Construe, experimenta e investiga diversos . O montaxes.

4,077.1 Montaje circuito electrico con potenciometro. Interpretacion de los
mismos

El Polimetro: Aplicaciones y manejo del mismo. 8,088.1 realizar mediciones con el polimetro en los diversos circuitos montados

58TOTAL

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 3 CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas. PE.1•

S 2 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

OU.1•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e
realizouse a súa representación.

OU.2•

S 2 CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada
fabricante.

PE.2•

S 15 CA1.5 Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos
semicondutores.

PE.3•

S 7 CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados. PE.4•

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

PE.5•

S 3 CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente. PE.6•

S 3 CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do
electromagnetismo.

PE.7•

S 3  CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electrónicos
básicos.

OU.3•

S 2  CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital. PE.8•

S 4 CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. PE.9•

S 10 CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. PE.10•

S 2 CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida. PE.11•

S 2 CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello. PE.12•

S 2 CA2.5 Determináronse e seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os materiais
necesarios para a montaxe dos circuítos.

OU.4•

S 12 CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. PE.13•

S 3 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.5•

S 2 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

TO.1•

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

TO.2•

S 2 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

OU.6•

S 5 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.7•

S 2 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.8•

S 3 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.9•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Leis e regras da electricidade: magnitudes e unidades.

 0Xeración de corrente. Análise da onda senoidal.
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Contidos

  Rectificación de corrente.

  Función dos compoñentes eléctricos e electrónicos: semicondutores.

  Identificación das funcións lóxicas básicas dixitais. Asociación de portas lóxicas. táboas de verdade.

  Sistemas de numeración: conversión entre sistemas.

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

 Características e constitución dos elementos e dos conxuntos eléctricos e electrónicos básicos.

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

 Magnitudes e conceptos típicos dos aparellos de medida.

 Fundamentos de electromagnetismo e indución. Análise dos parámetros dun circuíto magnético. Repercusións da indutancia dunha bobina.

 Resolución de circuítos en corrente continua.

 Características dos circuítos.

 Técnicas de montaxe.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 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)

4,0Soldadura blanda (estaño) Explicación en
conxunto da práctica da
soldadura. introcucción

• Soldar diversos xogos
de terminales, e cables.

• Practicar a soldadura
de estaño

• Cables, Terminales,
Soldador de estaño-
estaño

• OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

TO.1•

TO.2•
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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)

4,0Pelarcables, colocación de
terminales e termoretráctil.

Explicación en
conxunto da práctica da
pelarcables.
introducción

• Pelar cables: Uso
adecuado da
ferramenta

• Pelar cables e acople
de terminales e
termoretráctil.

• Cables,Ferramenta
pelacables

• OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

TO.1•

TO.2•

10,0Circuitos eléctricos básicos:
encendido de lámpada e
manexo do tester.

Introducción a práctica• Ficha resumo• Construcción de
circuitos básicos

• Conmutador, interuptor,
luz, bateria, base de
enchufe, Polímetro

• OU.2•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.5•

PE.9•

TO.1•

TO.2•
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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)

12,0Circuitos eléctricos serie e
paralelo: Intensidad,
tensión e resistencia.
Construye, experimenta e
investliga.

Introducción a práctica• Ficha resumo• Construcción de
circuitos en serie,
paralelo e mixtos.
Manexo do tester

• Caixa de componentes
de electricidad
electrónica do
automóvil. Polimetro.
Fontes de alimentación

• OU.1•

OU.2•

OU.4•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.2•

PE.5•

PE.9•

PE.12•

TO.1•

TO.2•

12,0Resolución de circuitos en
serie, paralelo e mixtos.
Potencia eléctrica.

Introducción a práctica• Ficha resumo• Construcción de
circuitos en serie,
paralelo e mixtos.
Manexo do tester

• Caixa de componentes
de electricidad
electrónica do
automóvil. polimetro,
Fontes de alimentación

• OU.2•

OU.4•

OU.5•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.2•

PE.5•

PE.10•

TO.1•

TO.2•
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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)

4,0Construción dun
electroimán: O relé

Introducción a práctica• Ficha resumo• Observar os efectos da
corrente e construcción
dun electroimán

• Caixa de componentes
de electricidad
electrónica do
automóvil, Polimetro.
Fontes de alimentación

• OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.5•

PE.7•

PE.13•

TO.1•

TO.2•

4,0A resistencia como
compoñente electrónico
potenciometro. Construe,
experimenta e investiga
diversos . O montaxes.

Introducción a práctica• Ficha resumo• Construcción de
circuitos con
resistencias,
potenciometros etc

• Caixa de componentes
de electricidad
electrónica do
automóvil, Polimetro.
Fontes de alimentación

• OU.3•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.3•

PE.4•

PE.6•

PE.8•

PE.11•

PE.13•

TO.1•

TO.2•
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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)

8,0El Polimetro: Aplicaciones y
manejo del mismo.

Introducción a práctica• Ficha resumo• mediciones y
comprobaciones

• polimetros• OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

TO.1•

TO.2•

58,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Principios básicos da electrónica.Equipos de medida 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o
magnetismo. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

RA3 - 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)

Semiconductores e transistores 18,011.1 Interpretar a simboloxía normalizada dos compoñentes, aparatos e
equipos eléctricos e electrónicos, usados no  automóvil

1.2 Coñecer as características  funcionamento dos compoñentes eléctricos e
electrónicos básicos

1.3 Explicar  e interpretar os diferentes tipos de circuitos electronicos

El osciloscopio. Equipos de diagnosis 7,022.1 Coñecer el manejo de los osciloscopios empreados en automoción e
suas aplicacions máis frecuentes

Introduccion a la electronica digital 5,033.1 Conocer  los elementos fundamentales de la electonica digital

Introduccion al multiplexado 6,044.1 Interpretacion y conocimiento del multiplexado en el automovil

Sensores en el automovil 14,055.1 Conocer y diferenciar los distintos tipos de sensores y actuadores

50TOTAL

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 3 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

PE.1•

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

PE.2•

S 20 CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada
fabricante.

PE.3•

S 12 CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga. PE.4•

S 25 CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes. PE.5•

S 10 CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. PE.6•

S 5 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.7•

S 3 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.1•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que
cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

OU.2•

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

OU.3•

S 5 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

PE.8•

S 4 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.4•

S 4 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

PE.9•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

  Función dos compoñentes eléctricos e electrónicos: semicondutores.

  Principios de funcionamento e comprobación de sensores e actuadores.

  Identificación das funcións lóxicas básicas dixitais. Asociación de portas lóxicas. táboas de verdade.

  Sistemas de numeración: conversión entre sistemas.

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

 Características e constitución dos elementos e dos conxuntos eléctricos e electrónicos básicos.

 Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes.

 Acumuladores: tipos e variedade de pares electroquímicos.

 Interpretación e representación de esquemas.

 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)
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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)

18,0Semiconductores e
transistores

Introducción-
exposición da teorica e
da práctica

• Ficha resumo,
execucción da tarefa
Construccón do
circuito.

• Funcionamento do
circuito.
comprobacións.

• Caixa de compoñentes
de electrónica do
automóvil Fonte de
alimentación, Fichas.
Polimetro Osciloscopio

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

7,0El osciloscopio. Equipos de
diagnosis

Introducción-
exposición da práctica

• Observar as súas
carácteristicas

• Manexo do osciloscopio• Osciloscopio• OU.1•

OU.3•

OU.4•

PE.7•

PE.8•

PE.9•
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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)

5,0Introduccion a la electronica
digital

Introducción exposición
da práctica

• Ficha resumo,
execucción da tarefa
Ficha resumo,
execucción da tarefa.
Construccón do circuito

• Funcionamento do
circuito.
comprobacións.

• Caixa de compoñentes
de electrónica do
automóvil.Fonte de
alimentación.Fichas.
Polimetro.Osciloscopio

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

6,0Introduccion al multiplexado Introducción exposición
da práctica

• Ficha resumo,
execucción da tarefa

• Funcionamento do
circuito.
comprobacións.

• Equipo de diágnosis• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

14,0Sensores en el automovil Introducción-
exposición da práctica

• Ficha resumo,
execucción da tarefa.
Construccón do circuito

• Funcionamento do
circuito.
comprobacións.

• Caixa de compoñentes
de electrónica do
automóvil.Fonte de
alimentación. Fichas..
Polimetro.Osciloscopio

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

50,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Baterias. Novas tecnoloxías 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o
magnetismo. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

RA3 - 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)

Constitucion y elementos intermos de una bateria.
Comprobación de baterías. Con polimetro y densimetro.

10,011.1 Coñecer os procesos de traballo e reaccións internas nas baterías

Diagnosis de estado de baterías. Seccionamiento de batería en
mal estado.

12,022.1 Realizar os procesos de verificación e mantemento en acumuladores
para automoción.

Acoplamiento de baterías. Serie. Paralelo. Mixto. 5,033.1 Acoplar convenientemente baterías, para obter unhas características
determinadas do conxunto

27TOTAL

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 CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de
medida.

PE.1•

S 5 CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada
fabricante.

PE.2•

S 25  CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en
vehículos.

PE.3•

S 15 CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga. PE.4•

S 15 CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes. PE.5•

S 10 CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. PE.6•

S 8 CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.1•

S 2 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.2•

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

OU.3•

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

OU.4•

S 6 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

PE.7•

S 2 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.8•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental
nas operacións realizadas.

OU.5•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

 Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes.

 Acumuladores: tipos e variedade de pares electroquímicos.

 Asociación de acumuladores eléctricos.

 Cargadores: características e funcionamento.

 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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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)

10,0Constitucion y elementos
intermos de una bateria.
Comprobación de baterías.
Con polimetro y densimetro.

Demostracion de
probas

• Comprobar o estado de
carga
Cargar baterías

• Coñecer o estado das
baterías do taller de
electricidade.
Repoñendo a súa carga

• Baterías.Polímetro.
Densímetro.Arrancador.
Cargador

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.7•

PE.8•

12,0Diagnosis de estado de
baterías. Seccionamiento
de batería en mal estado.

Demostración,
introducción da proba

• Comprobar o estado
dunha batería

• Diagnosticar o estado
dunha batería

• Bateriías en mal
estado. Baterias en bo
estado

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

PE.5•

PE.7•

PE.8•
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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)

5,0Acoplamiento de baterías.
Serie. Paralelo. Mixto.

Desmostración das
probas

• Carga de baterías en
serie, paralelo, mixto

• Verificacions.• Baterías.Polímetro..
Densímetro.Arrancador.
Cargador

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

27,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O circuito de arranque dun vehículo 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas 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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Definiicion y Elementos, caracteristicas del motor de arranque. 14,011.1 Conocer y dierenciar los distintos elementos constituvos de un motor de
arranque. Verificacion de cada uno de ellos

Despiece de distintos tipos de motores de arranque. Montaxe e
desmontaxe

28,022.1 Realizar as probas e controles necesarios no motor de arranque, para
determinar o seu correcto funciona-miento no vehículo

Analizar o circuito eléctrico do arranque dos vehicuolos e
motos. Tipos de arranque

7,033.1 Proceder as reparacions necesarias nos elementos compoñentes do
motor de arranque

Sinopsis de avarias do circuito de arranque. Diagnosis de
elementos defectuosos sobre vehículo

5,044.1 Analizar e interpretar el circuito de arranque. verificacion y comprobacion
sobre el vehiculo

Iniciacion al sistema del Stop- Sart 6,055.1 Coñecer o funcionamento básico do sistema Stop- Sart

60TOTAL

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 7 CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque. PE.1•

S 10 CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de
arranque.

PE.2•

S 7 CA1.3 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de
arranque.

PE.3•

S 7 CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo. PE.4•

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

PE.5•

S 5 CA1.6 Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo. PE.6•

S 2 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. OU.1•

S 2 CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. OU.2•

S 2 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de
conexión adecuado.

OU.3•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. PE.7•

S 2 CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. PE.8•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. OU.4•

S 2 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións. PE.9•

S 3 CA2.8 Determináronse as causas da avaría. PE.10•

S 2 CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

OU.5•

S 2  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.6•

S 2 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

OU.7•

S 2 CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en
servizo.

OU.8•

S 3 CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou
substituír.

PE.11•

S 3 CA3.4 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos conxuntos e
dos elementos estipulada no procedemento.

PE.12•

S 10 CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de
parámetros.

PE.13•

S 2 CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
do sistema.

OU.9•

S 2 CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios. PE.14•

S 2 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. OU.10•

S 2 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.15•

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.16•

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

OU.11•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

OU.12•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.13•

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

OU.14•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de arranque: compoñentes; constitución e características mecánicas e eléctricas; parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios. Tipos de arranque e variantes evolutivas.
Sistema de arranque como parte do inmobilizador.
 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.
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Contidos

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Normas de prevención, seguridade e uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento e programación dos compoñentes electrónicos do sistema.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de arranque.

 Normas de seguridade laboral 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.

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)

14,0Definiicion y Elementos,
caracteristicas del motor de
arranque.

introducion e
descrpcion dos
elementos de arranque

• manexo da descripcion
dos elementos

• coñocer e diferenciar os
elementos do arranque

• pezas sueltas e do
motor de arranque

• OU.1•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.15•

PE.16•
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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)

28,0Despiece de distintos tipos
de motores de arranque.
Montaxe e desmontaxe

Desmontaxe dun motor
de arranque

• Montaxe e desmontaxe
de motores

• Coñecer diversos
motores de arranque e
o seus despiece

• Motores de arranque de
horquilla e contactor.
Motores tipo Bendix.
Motores con reductora.
Motores de inducido
deslizante. Motores de
Piñon desllizante

• OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

PE.7•

PE.8•

PE.12•

PE.13•

PE.14•

PE.15•

PE.16•
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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)

7,0Analizar o circuito eléctrico
do arranque dos vehicuolos
e motos. Tipos de arranque

Plantexar sobre a
documentación técnica
do vehículo a proba.

• Execucción da proba
sobre os vehículos do
taller, por grupos.

• Interpretar o circuito de
arranque sobre un
vehículo e en esquema.

• Vehículos do taller.• OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

PE.13•

PE.14•

PE.15•

PE.16•
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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)

5,0Sinopsis de avarias do
circuito de arranque.
Diagnosis de elementos
defectuosos sobre vehículo

introducion• Realizar un cuadro
sinóptico das avarías
do sistema de arranque
dos vehículos.
Síntomas, causas
posibles, pruebas a
realizar y soluciones.

• Sistema guiado de
avarías

• Libros de taller.Internet,
páxinas dos fabricantes

• OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

PE.13•

PE.14•

PE.15•

PE.16•

- 25 -



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)

6,0Iniciacion al sistema del
Stop- Sart

Guión do análisis,
procura de páxinas de
internet

• Sintese do sistema• Guia do sistema• Libros de taller.
Internet, páxinas dos
fabricantes

• OU.2•

OU.3•

OU.11•

OU.12•

OU.13•

OU.14•

PE.15•

PE.16•

60,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O circuito de carga dun vehiculo 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo 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. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Definicion, elementos y funcionamiento del alternador 8,011.1 Conocer los elementos e interpretar el circuito de carga del automovil

Despiece, montaje y desmontaje distintos tipos de conxunto
alternador-regulador.

28,022.1 Realizar comprobacion, desmontaje y montaje del alternador

Comprobación de pezas e conxuntos e comprobación sobre el
vehículo

8,033.1 Realizar as probas e controles necesarios no conxunto alternador-
regulador, para determinar o seu correcto funcionamento no  vehículo

Analizar os  diversos circuitos eléctricos dos alternadores-
reguladores de distintos vehículos.

8,044.1 Proceder as reparacions necesarias nos elementos componentes do
circuito de carga  alternador

Avárias do cirucito de carga. Diagnosis de elementos
defectuosos sobre vehículo

8,055.1 Realizar o mantemento periódico do circuito de carga por alternador.

60TOTAL

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 2 CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución. PE.1•

S 6 CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga. PE.2•

S 4 CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo. PE.3•

S 2 CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos
sistemas de carga.

OU.1•

S 3 CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en
arquitecturas multiplexadas.

OU.2•

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

PE.4•

S 10 CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo. PE.5•

S 2 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. OU.3•

S 2 CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. PE.6•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 2 CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de
conexión adecuado.

OU.4•

S 2 CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. OU.5•

S 2 CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. OU.6•

S 2 CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. PE.7•

S 2 CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos. OU.7•

S 2 CA2.8 Determináronse as causas da avaría. PE.8•

S 2 CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles
dificultades.

PE.9•

S 2  CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.10•

S 2 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

PE.11•

S 2 CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta
en servizo.

OU.8•

S 15 CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos
establecidos de traballo.

OU.9•

S 3 CA3.4 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou
substituír.

PE.12•

S 2 CA3.5 Reparáronse elementos do sistema, de ser factible a súa reparación. OU.10•

S 4 CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros
de funcionamento.

OU.11•

S 3 CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
polo sistema.

OU.12•

S 3 CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE.13•

S 2 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

OU.13•

S 3 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.14•

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

OU.14•

S 2 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

PE.15•

S 2 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. OU.15•

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

PE.16•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de carga: compoñentes, constitución, características mecánicas e eléctricas, parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios.

 Tipos de alternadores e variantes evolutivas.
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Contidos

 Comparativa estrela-triángulo.

 Xestión intelixente da carga eléctrica.

 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de carga.

 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.

4.5.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)

8,0Definicion, elementos y
funcionamiento del
alternador

inroducion sistema de
carga, elementos y
funcionamiento del
mismo.

• Execucción y distincion
de los distintos
elementos del circuito
de carga.

• conocer y distinguir los
elementos circuito de
carga.

• elementos y piezas
sueltas del alternador.

• OU.1•

OU.2•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•
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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)

28,0Despiece, montaje y
desmontaje distintos tipos
de conxunto alternador-
regulador.

Desmontaxe dun
alternador

• Montaxe e desmontaxe
de alternadores

• Coñecer diversos
alternadores-
reguladores e o seus
despieces

• Alternadores.
Alternadores
compactor.Reguladores

• OU.2•

OU.3•

OU.9•

PE.4•

PE.5•

PE.12•

8,0Comprobación de pezas e
conxuntos e comprobación
sobre el vehículo

Introducción da proba e
verificacion das pezas e
xonxunto do alternador

• Execucción das
comprobacións.
Manexo da información
técnica do fabricante.

• Comprobación dun
alternador-regulador

•  Polimetro e
osciloscopio.
Alternadores.
Alternadores
compactor.Reguladores

• OU.3•

OU.6•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.4•

PE.6•

PE.7•

PE.12•
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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)

8,0Analizar os  diversos
circuitos eléctricos dos
alternadores-reguladores
de distintos vehículos.

Plantexar a proba sobre
a documentación
técnica do vehículo

• Execucción da proba
sobre os vehículos do
taller, por grupos

• Interpretar o circuito de
carga sobre un vehículo
e en esquema.

• Vehículos do taller.• OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

OU.15•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.13•

PE.14•
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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)

8,0Avárias do cirucito de
carga. Diagnosis de
elementos defectuosos
sobre vehículo

comprobacion y
verificacion do0s
elementos

• Realizar un cuadro
sinóptico das avarías
do sistema de carga
dos vehículos.
Síntomas, causas
posibles, pruebas a
realizar y soluciones

• Sistema guiado de
avarías

• Libros de taller.Internet,
páxinas dos
fabricantes. Vehículo
do taller

• OU.4•

OU.5•

OU.7•

OU.8•

OU.11•

OU.13•

OU.14•

OU.15•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.13•

PE.14•

PE.15•

PE.16•

60,0TOTAL
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UNIDADE DIDÁCTICA 1:

Magnitudes eléctricas fundamentais.

Leis fundamentais da electricidade.

Leis fundamentais do magnetismo.

Xeración de corrente electromagnética.

Resolucion de circuitos basicos de corriente continua.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: Principios básicos da electrónica

Características dos elementos e conxuntos electrónicos básicos: Constitucion, funcionamento e normalización.

Resistencias, bobinados, condensadores.

Compoñentes activos.Semiconductores. Diodos. Transistores . Tiristores.

UNIDADE DIDÁCTICA 3: Baterías. Aparellos de medida

Características constructivas y eléctricas de las baterías:  Misión de la batería. Constitución de la batería. Proceso electroquímico de la batería.

Características eléctricas de las baterías.

Procesos de trabajo con baterías: Sustitución de baterías y tratamiento de residuos. Comprobación de baterías. Precauciones a tener en cuenta en

la carga de baterías.

Manexar e manter axeitadamente os aparellos de medida.

Aplicar as normas de seguridade e de uso nos procesos realizados.

UNIDADE NUMERO 4: Circuito de arrincada do vehiculo

Composición do sistema e os elementos que o forman. Circuitos electricos. Fases de Funcionamento.

Comprobacións sobre vehiculo e de pezas e conxuntos

Diagnose de avarías mais frecuentes

UNIDADE DIDÁCTICA 5: Estudio e mantemento do circuito de carga do vehículo.

Seleccionar e interpretar a documentación técnica asociada ó circuíto

Realizar o diagnóstico e mantemento do circuíto aplicando as técnicas axeitadas.

Cumprir as normas de seguridade, hixiene e medioambientais nos procesos de diagnose e mantemento dos sistemas de carga do vehículo.

Autosuficiencia na realización das operacións de diagnose e mantemento.

Composición do sistema e elementos que o forman. Circuítos eléctricos.

Fases de funcionamento

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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:

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.

La evaluación de los contenidos actitudinales se cuantificaran en  +/- 1 punto como máximo.

Para facer o cálculo da nota media será necesario que o alumno/a obteña unha 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.

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.

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
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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.

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

10.Outros apartados

10.1) Información

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.
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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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