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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

9 Rodas

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección
e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade
dos elementos que os constitúen.

 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está so-
metido un vehículo cos traballos e as oscilacións que se pro-
ducen nos sistemas de dirección e rodas.

 CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáti-
cos segundo a súa constitución.

 CA1.9 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sis-
temas electrónicos de control de presión dos pneumáticos

NO

SI

SI

SI

SI

SI

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

 RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas,
tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as
súas causas.

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

 CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos
pneumáticos

 CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das acti-
vidades en previsión de posibles dificultades.

 CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na
realización das actividades.

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

LISTA COTEXO

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE
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 RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e
asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de
traballo establecidos.

 CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do
conxunto roda-pneumático.

 CA3.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos
aplicando as técnicas establecidas para cada tipo de pneumá-
tico.

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

 CA3.4 Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do
conxunto da roda.

 CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na
realización das actividades.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

LISTA COTEXO

LISTA COTEXO

LISTA COTEXO

LISTA COTEXO

LISTA COTEXO

 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

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón
a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máqui-
nas do taller de electromecánica.

 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protec-
ción persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de
operacións na área de electromecánica.

 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de acciden-
tes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máqui-
nas e os equipamentos de traballo empregados.

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

 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada
selectiva.

 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos labo-
rais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

7 Sistemas de dirección

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación
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 RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección
e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade
dos elementos que os constitúen.

 CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está so-
metido un vehículo cos traballos e as oscilacións que se pro-
ducen nos sistemas de dirección e rodas.

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

 CA1.3 Relacionouse a xeometría de dirección cos principios
cinemáticos que a xustifiquen.

 CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sis-
temas de orientación de rodas traseiras.

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

LC

LC

PE

PE

 RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas,
tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as
súas causas.

 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso
de diagnostico de avarías.

 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías
guiadas.

 CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou
substituír.

 CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das acti-
vidades en previsión de posibles dificultades.

 CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na
realización das actividades.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

LC

TO

TO

TO

TO
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 RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e
asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de
traballo establecidos.

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

 CA3.6 Realizáronse cálculos de relacións de transmisión nas
direccións desmontadas.

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

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

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

 CA3.10 Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as
ferramentas necesarias.

 CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeo-
metría de dirección.

 CA3.12 Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos
elementos de mando.

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

 CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na
realización das actividades.

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

TO

PE

TO

LC

TO

LC

TO

LC

TO

TO

 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.

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón
a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máqui-
nas do taller de electromecánica.

 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protec-
ción persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de
operacións na área de electromecánica.

 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de acciden-
tes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máqui-
nas e os equipamentos de traballo empregados.

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

 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada
selectiva.

 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos labo-
rais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PE

PE

LC

TO

TO

TO

Nº Unidade didáctica
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8 Xeometrías da dirección

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección
e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade
dos elementos que os constitúen.

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

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

 CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos
sistemas.

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

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

PE

PE

PE

LC

 RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas,
tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as
súas causas.

 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso
de diagnostico de avarías.

 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías
guiadas.

 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvara-
mentos ou perdas de fluídos nos sistemas de dirección e ro-
das

 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas
de proba ou medida.

 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas
 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos

reflectidos na documentación técnica.
 CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electró-

nicas para determinar a avaría.
 CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais

electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.
 CA2.10 Determináronse as pezas para reparar, axustar ou

substituír
 CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das acti-

vidades en previsión de posibles dificultades.
 CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na

realización das actividades.

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LC

TO

TO

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

TO
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 RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e
asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de
traballo establecidos.

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

 CA3.6 Realizáronse cálculos de relacións de transmisión nas
direccións desmontadas.

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

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

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

 CA3.10 Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as
ferramentas necesarias.

 CA3.12 Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos
elementos de mando.

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

 CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na
realización das actividades.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LC

PE

TO

TO

TO

LC

LC

TO

TO

 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

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón
a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máqui-
nas do taller de electromecánica.

 CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protec-
ción persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de
operacións na área de electromecánica.

 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de acciden-
tes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máqui-
nas e os equipamentos de traballo empregados.

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

 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada
selectiva.

 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos labo-
rais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LC

PE

LC

TO

LC

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



Páxina 9 de 20

Para acada-la 1ª avaliación positiva o alumno terá qué:
¿ Coñecer as magnitudes físicas e as leyes fundamentales de hidráulica e neumática.
¿ Saber describi-las características, constitución, e funcionamento dos circuítos de fluidos hidráulicos e neumáticos.
¿ Saber realizar e interpretar esquemas de circuítos neumáticos e hidráulicos.
¿ Saber identificar e determina-lo estado dos elementos que componen os sistemas hidráulicos e neumáticos.
¿ Aplicar unha secuencia correcta nas operacións de desmontaxe e montaxe.
¿ Identificar e coñecer as características dos distintos tipos de fluidos utilizados nos circuítos hidráulicos.
¿ Coñecer e realizar as operacións de mantemento nos circuítos neumáticos e hidráulicos.
¿ Seleccionar e interpreta-la documentación técnica, relacionandoa co sistema ou componente obxecto de reparación.
¿ Saber utilizar e interpretar de forma correcta os útiles e equipos de medida.
¿ Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a
realizar nos circuítos de fluidos, suspensión dirección e rodas.
¿ Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu
almacenaxe e posterior retirada selectiva
Para acada-la 2ª avaliación positiva o alumno terá qué:
¿Coñecer e explicar os principios físicos que actuan sobre o vehículo.
¿ Coñecer as características, constitución e funcionamento dos diversos elementos que interveñen nos sistemas de suspensión
convencional e suspensión regulable en altura hidronemática e neumática.
¿ Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen os sistemas de suspensión convencional e suspensión
regulable en altura hidroneumática e neumática.
¿ Coñecer as características, constitución, funcionamento das suspensións pilotadas electrónicamente.
¿ Coñecer os sensores que interveñen nas suspensións pilotadas electrónicamente e a súa comprobación.
¿ Seleccionar e interpreta-la documentación técnica, relacionandoa co sistema ou componente obxecto de reparación.
¿ Saber utilizar e interpretar de forma correcta os útiles e equipos de medida.
¿ Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a
realizar nos circuítos de fluidos, suspensión dirección e rodas.
¿ Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu
almacenaxe e posterior retirada selectiva. Analizar as características dos diferentes tipos de rodas e neumáticos.
¿ Interpretar a nomenclatura das cubiertas e llantas.
¿ Seleccionar e saber utilizar os equipos e ferramentas necesarios para a reparación e mantemento das rodas.
¿ Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu
almacenaxe e posterior retirada selectiva.
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Para acada-la 3ª avaliación positiva o alumno deberá:
¿ Coñecer as características, constitución e funcionamento dos elementos das direccións mecánicas e asistidas.
¿ Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen as direccións mecánicas e asistidas.
¿ Coñecer a xeometría da dirección e rodas, interpretando de forma correcta os ángulos que interveñen e como influen sobre o vehículo.
¿ Realizar o alineado de dirección dun vehículo demostrando unha secuenciación correcta, interpretando a causa e efecto dos ángulos da
dirección fora das tolerancias estipuladas polo fabricante.
¿ Diagnosticar anomalias de Dirección e Rodas.
¿ Seleccionar e interpreta-la documentación técnica, relacionandoa co sistema ou componente obxecto de reparación.
¿ Saber utilizar e interpretar de forma correcta os útiles e equipos de medida.
¿ Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a
realizar nos circuítos de fluidos, suspensión dirección e rodas.

Criterios de cualificación:
Nas ensinanzas de Formación Profesional os contidos  “procedementais” son  a base para a cualificación dos alumnos. Na situación actual de confinamento non é posible  a presencia

dos alumnos no centro educativo e poder desenvolver unha ensinanza presencial, tendo que recurir a ensinanza a distancia, empregando ferramentas  e medios virtuais  tales como:
clases por videoconferencia a traves da plataforma Google Classroon / Skype, Whatsapp grupal/individual, aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive...etc
Neste contexto,  prescindiremos dos contidos procedementais e valoraranse os conceptuais e actitudinais, e se lle dará a cada un destes contidos unha nota de 1 a 10.
A cualificación en cada contido: (conceptuais e actitudinais) terá que ser de 5 ou superior para acadar unha avaliación positiva. Neste caso, dita cualificación final resultará da suma
aritmética dos contidos dividido entre 2.
Considéranse contidos conceptuais: Tarefas  escritas (test, exercicios de repaso, exames, cuestionarios, realización de esquemas, memorias tecnolóxicas…etc), podendo ser de
carácter individual ou en grupo.
Valoraremos estas probas ou tarefas: A calidade do traballo.  A exactitude nas respostas das preguntas formuladas, (incluso si son na aula virtual). A correcta interpretación da  docu-
mentación técnica.
Considéranse contidos actitudinais: Cumprimento  dos tempos establecidos para a realización das tarefas. A correcta presentación das tarezas e nos formatos requeridos. Participa-
ción e iniciativa na aula virtual.  Respetar  as instrucións dadas polo profesor. Manifestar un especial interese pola tecnología do sector. Integración no grupo.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Prevención de riscos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación (min exixible) Instrumento de avaliación

x  RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as me-
didas e os equipamentos para os previr.

 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de elec-
tromecánica.

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

 CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.

 CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
 CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de

protección ambiental nas operacións realizadas

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

2 Leis fundamentais de hidráulica e pneumática

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación (min exixibles) Instrumento de avaliación
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x  RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de
sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas
que os gobernan.

 CA1.1 Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos
circuítos.

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

 CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos princi-
pais elementos hidráulicos e pneumáticos.

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

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

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

3 Circuítos hidráulicos e pneumáticos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación (min exixibles) Instrumento de avaliación

x  RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a fun-
ción dos seus elementos e a operatividade do circuíto

CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuen-
ciais utilizando simboloxía normalizada (representación dos circuítos e
elaboración dos diagramas das fases de traballo).
-CA2.2 Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos
básicos utilizando simboloxía normalizada (representación dos circuítos e
elaboración dos diagramas das fases de
traballo).
-CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto.
-CA2.4 Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o
circuíto.
-CA2.6 Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación
técnica.
-CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das
actividades

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
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Nº Unidade didáctica

4 Sistemas de transmisión de movemento

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación (min exixibles) Instrumento de avaliación

x  RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o
que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os cons-
titúen.

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

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

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

X  RA3 - Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas,
para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos

 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación
técnica.

 CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización
das actividades

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
os equipamentos para os previr.

 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.

 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de

protección ambiental nas operacións realizadas

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

5 Suspensión convencional

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o
que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os cons-
titúen.

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

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

 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos
sistemas.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

X  RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diag-
nostico de avarías.

 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.
 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou

perdas de fluídos nos sistemas de suspensión.
 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba

ou medida.
 CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substi-

tuír.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

X  RA3 - Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas,
para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos

 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios es-
pecíficos necesarios para a actuación sobre os elementos.

 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación
técnica.

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

 CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización
das actividades.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
os equipamentos para os previr.

 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos

 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de

protección ambiental nas operacións realizadas.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica
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6 Suspensión con regulación en altura

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o
que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os cons-
titúen.

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

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

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

 CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos
sistemas.

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



PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

X  RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

 CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diag-
nostico de avarías.

 CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.
 CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou

perdas de fluídos nos sistemas de suspensión
 CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba

ou medida.
 CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas
 CA2.6 Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na

documentación técnica.
 CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para

determinar a avaría
 CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substi-

tuír.
 CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en

previsión de posibles dificultades.
 CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización

das actividades.

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
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X  RA3 - Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas,
para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.

 CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios es-
pecíficos necesarios para a actuación sobre os elementos.

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

 CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación
técnica.

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

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

 CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
os equipamentos para os previr.

 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.

 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de

protección ambiental nas operacións realizadas.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

7 Rodas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas,
para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que
os constitúen.

 CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos se-
gundo a súa constitución.

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

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
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 RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en
conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

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

 CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos.
 CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en

previsión de posibles dificultades.
 CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización

das actividades.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

 RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para
o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.

 CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto
roda-pneumático.

 CA3.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplican-
do as técnicas establecidas para cada tipo de pneumático.

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

 CA3.4 Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto
da roda

 CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización
das actividades.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

 RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
os equipamentos para os previr.

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de elec-
tromecánica.

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

 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipa-
mentos de traballo empregados.

 CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.

 CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
 CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de

protección ambiental nas operacións realizadas.

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE

PE/ TELEMÁTICAMENTE
PE/ TELEMÁTICAMENTE
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles, farán actividades de recuperación no período correspondente no mes de xuño  según se contempla na normativa vixente
e o RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinamiento por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19.
En dito período, farán só actividades de recuperación relaccionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s. Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes,  terán que realizar as
tarefas propostas e asistir as videoconferencias , participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro tipo de traballo indicado
polo profesorado.
Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectandose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pendentes e
suspenderán o módulo en cuestión.
As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garantirá a adquisición
das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma.
Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredite dito aprendi-
zaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas actitudes igualmente satisfactorias.
Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles.
Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo.

Os alumnos matriculados en 2º curso que teñan módulos pendentes de primeiro, deberán ser informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización,
temporalización e data en que serán avaliados. Ditas probas estarán relacionadas cos contidos mínimos  exixibles.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional na que esta-
mos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artículo 3.4.
Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado polo procedemento
ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. No caso do módulo de “Circuitos de
fluidos suspensión e dirección” o número máximo de faltas será de 26 sesións.
Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de caracter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados nos contidos
mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que dictaminen as autoridades sanita-
rias e educativas por motivo do COVID-19 como dictamina a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non se poder realizar de xeito presencial, poden  ser sustituidas por probas
telemáticas.
As  actividades ou traballos que o alumno pode realizar durante todo o período de confinamento valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resultados son mediana-
mente correctos e amosan interese pola materia segundo se indica no apartado 6a de este documento.
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8. Medidas de atención á diversidade

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

No presente módulo de "Circuito de fluidos suspensión e dirección" para o curso 2019-2020  hai 3 alumnos repetidores: Estos alumnos non presentan carancias que lles impidan segui-lo proceso
ordinario de ensino-aprendizaxe, tal e como se reficte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademáis, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente non se
mencionan que teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos.
Non obtante, dadas as circustancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a situación dos estu-
dantes máis vulnerables, estes, non deben verse perxudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a traves da plataforma Google Clas-
sroon / skype, Whatsapp grupal/individual, Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención
personalizada que poida ser necesaria.
Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.
Para o vindeiro curso 2020-2021 será preciso organizar o inicio do curso para explicar e facer as prácticas das partes das unidades didácticas (UD) que non foron dadas correctamente no
presente curso polo motivo Covid-19.  En concreto, no presente módulo de Circuitos de fluidos suspensión e dirección, os alumnos realizarán as prácticas referentes as UD 9(Rodas ) e UD 7
( sistemas de dirección) UD8 Xeometría  da dirección. O tempo estipulado para realizar ditas practicas é de 21 horas.
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES de Fene 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0456 Sistemas de carga e arranque 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Andrés Villar Martínez  

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Electrónica analoxica e dixital. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 ▪ CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada fabricante. 

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

▪ CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados. 

▪ CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente. 

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

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

▪ CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital. 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Non 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 
TELEMATICAMNENTE 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

 

▪  

▪ RA2 ▪ CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. 

▪ CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. 

▪ CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. 

▪ CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

 

▪  

▪ RA3 ▪ CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 
electromecánica. 

▪ CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipa-
mentos de traballo empregados. 

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

▪ CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

▪ Si 

 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

▪ Non 

 

▪  
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Nº Unidade didáctica 

4 BATERÍAS 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 ▪ CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga. 

▪ CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. 

▪ CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

SI 

SI 

SI 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 
TELEMATICAMNENTE 

 

 

▪ RA3 ▪ CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 
electromecánica. 

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

▪ CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipa-
mentos de traballo empregados. 

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

▪ CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Si 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 

 

TELEMATICAMENTE 

 

TELEMATICAMENTE 

 

TELEMATICAMENTE 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Sistemas de arranque 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 ▪ CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque. 

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

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

▪ CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo. 

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

▪ CA1.6 Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo.0 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

TO 

TO 
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▪ RA2 ▪ CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. 

▪ CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. 

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

▪ CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. 

▪ CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. 

▪ CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

▪ CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións. 

▪ CA2.8 Determináronse as causas da avaría. 

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

▪ CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NON 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NON 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

LC 

TO 

 

TO. 

TO. 

TO. 

TO.8 

▪ RA3 ▪ CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento. 

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

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

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

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

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

▪ CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios. 

▪ CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

LC 

▪ RA4 ▪ CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 
electromecánica. 

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

▪ CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipa-
mentos de traballo empregados. 

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

▪ CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

SI 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

LC 

 

LC 

 

 

 

LC 

LC 

LC 

▪ Nº Unidade didáctica 

▪ 6 Sistemas de carga 

▪ Resultado 
de aprendi-
zaxe 

Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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▪ RA1 

▪ CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga. 

▪ CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo. 

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

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

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

▪ CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 

NON 

TELEMATICAMENTE 

NON 

 

▪ RA2 

▪ CA2.1 Interpretouse a documentación técnica. 

▪ CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría. 

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

▪ CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados. 

▪ CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados. 

▪ CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

▪ CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos. 

▪ CA2.8 Determináronse as causas da avaría. 

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

▪ CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI  

SI 

SI 

  

 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 

NON 

NON 

NON 

NON 
TELEMATICAMENTE 

TELEMATICAMENTE 

 

 

▪ RA3 

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

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

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

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

▪ CA3.5 Reparáronse elementos do sistema, de ser factible a súa reparación. 

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

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

▪ CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

SI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

TELEMATICAMENTE 

 

 

▪ RA4 

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

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

▪ CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipa-
mentos de traballo empregados. 

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

▪ CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

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

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE FORMATIVA 1: electrotecnia aplicada: 

- Leis e regras da electricidade: magnitudes e unidades. 

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

- Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes. 

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

- Magnitudes e conceptos típicos dos aparellos de medida. 

- Acumuladores: tipos e variedade de pares electroquímicos. 

- Asociación de acumuladores eléctricos. 

- Cargadores: características e funcionamento. 

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

- Xeración de corrente. Análise da onda senoidal. 

- Rectificación de corrente. 

- Función dos compoñentes eléctricos e electrónicos: semicondutores. 

- Principios de funcionamento e comprobación de sensores e actuadores. 

- Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión. 

- Montaxe de circuítos eléctricos e electrónicos: 

- Interpretación e representación de esquemas. 
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- 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. 

Prevención de riscos laborais e protección ambiental: 

- Riscos inherentes ao taller de electromecánica. 

- Medios de prevención. 

- Prevención e protección colectiva. 

- Equipamentos de protección individual. 

- Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade. 

- Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos. 

 

NA SEGUNDA AVALIACIÓN: 

UNIDADE FORMATIVA 2: sistemas de arranque 

Caracterización dos sistemas de arranque: 

- 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 

Localización de avarías dos sistemas de arranque: 

- 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. 

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

Mantemento dos sistemas de arranque: 
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- 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. Prevención de riscos laborais e protección ambiental. 

- 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. 

NA TERCEIRA AVALIACIÓN: 

UNIDADE FORMATIVA 3: sistemas de carga 

Caracterización dos sistemas de carga: 

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

- Tipos de alternadores e variantes evolutivas. 

- Comparativa estrela-triángulo. 

- Xestión intelixente da carga eléctrica. Localización de avarías dos sistemas de carga: 

a 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. Mantemento dos sistemas de carga: 

- Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas. 

- Axuste de parámetros nos sistemas. 
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- Procesos de mantemento dos compoñentes electrónicos. 

- Precaucións no mantemento dos sistemas de carga. Prevención de riscos laborais e protección ambiental: 

- Riscos inherentes ao taller de electromecánica. 

- Medios de prevención. 

- Prevención e protección colectiva. 

- Equipamentos de protección individual 



 

 

Páxina 10 de 13 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Conceptos, magnitudes, leis e medicións eléctricas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ 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. 

▪ CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas. 

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

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

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

▪ CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do electromag-
netismo. 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

 

X  ▪ RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre 
a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. 

▪ CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. 

▪ CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida. 

PE 

LC 

Nº Unidade didáctica 

2 Circuítos eléctricos básicos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ 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. 

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

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

▪ CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados. 

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

▪ CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente. 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 
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  ▪ RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre 
a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. 

▪ CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. 

▪ CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. 

▪ CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida. 

▪ CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do 
aparello. 

PE 

LC 

LC 

LC 

LC 

Nº Unidade didáctica 

3 Electrónica analóxica e dixital. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ 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. 

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

▪ CA1.5 Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos semi-
condutores. 

▪ CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados. 

▪ CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente. 

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

▪ CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electró-
nicos básicos. 

▪ CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital. 

 

  ▪ RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre 
a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. 

▪ CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. 

▪ CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. 

▪ CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. 

▪ CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

 

  ▪ 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. 

▪ CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambien-
tal nas operacións realizadas. 

 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles,  farán actividades de recuperación no período correspondente no mes de xuño segundo se contempla na normativa vixen-
te e o RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinamento por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19. 

En dito período, farán só actividades de recuperación relacionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s.  Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes, terán que realizar as tarefas 
propostas e asistir as videoconferencias,  participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro tipo de traballo indicado polo 
profesorado.   

Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectándose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pendentes e 
suspenderán o módulo en cuestión. 

As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garantirá a adquisición 
das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma. 
Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredite dito aprendi-
zaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas actitudes igualmente satisfactorias. 
Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles. 
Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo. 
  
Os alumnos matriculados en 2º curso que teñan módulos pendentes de primeiro, deberán ser informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización, 
temporalización e data en que serán avaliados. Ditas probas estarán relacionadas cos contidos mínimos  exixibles.  
 

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

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional na que esta-
mos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artígo 3.4. 
Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado polo procedemento 
ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. No caso do módulo de “Sistemas de 
carga e arranque”  o número máximo de faltas será de 26 sesións. 
Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de carácter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados nos contidos mí-
nimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que dictaminen as autoridades sanita-
rias e educativas por motivo do COVID-19 como dictamina a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non se poder realizar de xeito presencial, poden  ser substituídas por probas 
telemáticas.  
As  actividades ou traballos que o alumno pode realizar durante todo o período de confinamento  valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resultados son mediana-
mente correctos e amosan interese pola materia segundo se indica no apartado 6a de este documento. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

No presente módulo de "Sistemas de carga e arranque" para o curso 2019-2020  hai 4 alumnos repetidores: Estos alumnos non presentan carencias que lles impidan segui-lo proceso ordinario de ensi-
no-aprendizaxe, tal e como se reflicte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademais, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente non se mencionan 
que teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos. 

Non obstante, dadas as circunstancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a situación dos 
estudantes máis vulnerables, estes, non deben verse prexudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a través da plataforma Google 
Classroon / skype, Whatsapp grupal/individual, correo electrónico, Drive e máis tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan xurdir e/ou a atención personalizada que poida 
ser necesaria. 

Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.   

Para o vindeiro curso 2020-2021 será preciso organizar o inicio do curso para explicar e facer as prácticas das partes das unidades didácticas (UD) que non foron dadas correctamente no 
presente curso polo motivo Covid-19.  En concreto, no presente módulo de Sistemas de carga e arranque, os alumnos realizarán as prácticas referentes as UD 5 ( sistemas de arranque) UD6 
(sistema de carga). O tempo estipulado para realizar ditas practicas é de 20 horas. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES de Fene 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

 Sistemas de transmisión e freada 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario Presencial 1º CM Electromecánica Automóbil 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Juan Carlos Romero Montero 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 Os Freos: Sistemas de mando 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que 
describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o consti-
túen. 

 – CA1.1. Relacionouse o funcionamento dos elementos que consti-
túen os circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes. 

Si 

 

No Proba escrita 

 – CA1.2. Calculáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o 
sistema de freada utilizado. 

no No Proba escrita 

 – CA1.3. Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do 
circuíto de freos. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.4. Describíronse as características dos sistemas de freos do 
vehículo segundo a súa constitución. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.5. Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos 
sistemas de freos. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.6. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sis-
temas, para o que se interpretou a documentación técnica. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.7. Interpretouse a función dos elementos de xestión electró-
nica en relación coa operatividade do sistema. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.8. Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. Si No Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

5 Verificación e control do Sistema de Freos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 -  Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 – CA2.1. Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

 – CA2.2. Identificouse o elemento ou o sistema que presente a 
disfunción. 

 – CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de 
medida correctos. 

 – CA2.5. Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros 
estipulados. 

 – CA2.6. Extraeuse a información das unidades de xestión electróni-
ca. 

 – CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de 
aire e perdas de fluí- dos. 

 – CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos 
estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou 
reparar. 

 – CA2.10. Planificouse de xeito metódico a realización das activida-
des en previsión de posibles dificultades. 

 – CA2.11. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realiza-
ción das actividades. 

Si Non Táboa de observación 
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 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. 

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

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

 – CA4.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equi-
pamentos de traballo empregados. 

 – CA4.4. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 – CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva. 

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

Si Non Táboa de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Sistemas de freo antibloqueo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que 
describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o consti-
túen. 

 – CA1.1. Relacionouse o funcionamento dos elementos que consti-
túen os circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes. 

Si 

 

No Proba escrita 

   – CA1.2. Calculáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o 
sistema de freada utilizado. 

no No Proba escrita 

 – CA1.3. Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do 
circuíto de freos. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.4. Describíronse as características dos sistemas de freos do 
vehículo segundo a súa constitución. 

Si No Proba escrita 
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 – CA1.5. Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos 
sistemas de freos. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.6. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sis-
temas, para o que se interpretou a documentación técnica. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.7. Interpretouse a función dos elementos de xestión electró-
nica en relación coa operatividade do sistema. 

Si No Proba escrita 

 – CA1.8. Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. Si No Proba escrita 

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

Para acada-la  1ª avaliación positiva o alumno terá:  

- Coñecer a misión da transmisión e os conxuntos mecánicos que a compoñen. 

- Coñecer os diferentes tipos de transmisión empregados nos vehículos. 

- Identificar os conxuntos mecánicos que interveñen en cada tipo de transmisión. 

- Saber describi-las características, constitución, e  funcionamento dos convertidores de par, dos embragues, os seus mecanismos de accionamento. 

- Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen os embragues e os seus mecanismos de accionamento. 

- Diagnosticar avarías nos embragues e os seus mecanismos de accionamento, interpretando as causas e efectos no comportamento do vehículo. 

- Saber describi-las características, constitución, e  funcionamento das caixas de cambio manuais e a misión dos seus elementos. 

- Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen as caixas de cambio manuais. 

- Coñecer a importancia da caixa de cambios na transmisión de xiro e no par motor. 

- Saber calcular as relacións de transmisión nos diferentes tipos de caixas de cambio. 

- Diagnosticar avarías nas caixas de cambio e  na timonería de mando, interpretando as causas e efectos no comportamento do vehículo. 

- Saber utilizar e interpretar de forma correcta os útiles e equipos de medida. 

- Seleccionar e interpreta-la documentación técnica, relacionandoa co sistema ou componente obxecto de reparación. 
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- Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a realizar nos 
sistemas de transmisión e freada. 

- Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu almacenaxe e 
posterior retirada selectiva. 

 

Para acada-la 2ª avaliación positiva o alumno deberá: 

- Coñecer os principios de funcionamento dos diferentes tipos de caixas de cambio automáticas (de trens epiciloidales, variadores continuos, de do-
bre embrague e robotizdas) 

- Coñecer como se obteñen as relacións de transmisión con un tren epicicloidal. 

- Saber describi-las características, constitución, e  funcionamento das caixas de cambio automáticas (de trens epiciloidales, variadores continuos, de 
dobre embrague e robotizdas) 

- Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen as caixas de cambio automáticas (de trens epiciloidales, variadores 
continuos, de dobre embrague e robotizdas) 

- Diagnosticar avarías nas caixas de cambio automáticas (de trens epiciloidales, variadores continuos, de dobre embrague e robotizdas), interpretan-
do as causas e efectos no comportamento do vehículo. 

- Coñecer os sensores, actuadores e sinais suplementarias que emprega a unidade de mando das caixas de cambio automáticas e a súa comproba-
ción. 

- Coñecer e realizar as operacións de mantemento das caixas de cambio automáticas. 

- Coñecer a misión do grupo redutor e o diferencial e os seus principios de funcionamento. 

- Coñecer as características e funcionamento dos diferenciais con bloqueo manual e autoblocantes. 

- Coñecer as características e funcionamento do diferencial tipo Torsen. 

- Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen os grupos redutores e diferenciais. 

- Diagnosticar avarías nos grupos redutores e diferenciais, interpretando as causas e efectos no comportamento do vehículo. 
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- Saber describi-las características, constitución, e  funcionamento dos conxuntos mecánicos que forman a transmisión 4x4: caixas de transferencia, 
diferenciais repartidores, acoplamientos Haldex, X-drive, Ferguson. 

- Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen unha caixa de transferencia. 

- Coñecer os árbores e semiárbores de transmisión máis empregados, xuntas cardán e homocinéticas. 

- Saber desmontar, verificar, axustar e montar todos os elementos que compoñen os árbores e semiárbores de transmisión máis empregados, xuntas 
cardán e homocinéticas. 

-Diagnosticar avarías nos árbores e semiárbores de transmisión máis empregados, xuntas cardán e homocinéticas, interpretando as causas e efectos 
no comportamento do vehículo. 

- Coñecer as características dos distintos tipos de aceites empregados nas caixas de cambio manuais e automáticas. 

- Saber utilizar e interpretar de forma correcta os útiles e equipos de medida. 

- Seleccionar e interpreta-la documentación técnica, relacionandoa co sistema ou componente obxecto de reparación. 

- Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a realizar nos 
sistemas de transmisión e freada. 

- Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu almacenaxe e 
posterior retirada selectiva. 

CRITERIOS DE QUALIFICACIÓN: 

Farase unha cualificación correspondente a cada trimestre.  Valoraranse os contidos (procedimentais, conceptuais e actitudinais) e se lle dará a cada un 

dos contidos unha nota de 1 a 10. 

A cualificación en cada unhs dos contidos (procedimentais, conceptuais e actitudinais) terá que ser de 5 ou superior para acadar unha avaliación positi-

va (aprobado). 

Cando a nota en todos e cada un dos contidos é de 5 ou superior, a cualificación final para a avaliación será positiva. Neste caso, dita cualificacion final 

resultará da suma  aritmética dos contidos dividido entre 3. 
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Considéranse contidos procedimentais: A calidade do traballo realizado. A organización nas tarefas prácticas. A destreza, o manexo da ferramenta, úti-

les e aparellos de diagnose empregados na realización das prácticas. A correcta interpretación da  documentación técnica. O tempo empregado na realiza-

ción das prácticas etc.  

Considéranse contidos conceptuais: Valoración de probas escritas (exames, cuestionarios, realización de esquemas etc). A calidade de exercicios e tra-

ballos a realizar na casa (exercicios de repaso)A correcta interpretación da documentación técnica.Exactitude nas respostas das preguntas formuladas no 

taller ou na aula, etc. 

Considéranse contidos actitudinais:Cumprimento da normativa de seguridade e prevención de riscos laborais (EPIs) e de protección ambiental nas ope-

racións realizadas. Identifica os riscos e o nivel de perigo nas tarefas prácticas e emprega os medios de seguridade e hixiene. Participación e iniciativa na 

aula e no taller. Respeta as instrucións dadas polo profesor. Cumprimento das normas establecidas nas instalacións e no taller. Manifesta un especial inte-

rese pola tecnología do sector. Efectua as operacións coa orde e limpeza requeridas. Clasifica os residuos xerados para a súa recollida selectiva. Integra-

ción no grupo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Sistemas de transmisión de forzas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que 
describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

 –CA1.1. Identificáronse os elementos de transmisión de forzas dovehículo. 

 –CA1.2.  Relacionáronse  as  forzas  que  interveñen  nos  sistemas  de  trans-
misión  co desprazamento do vehículo. 

 –CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o 
que se interpretou a documentación técnica. 

 –CA1.4. Describíronse as características do funcionamento dos embragues e 
convertedores, e dos seus sistemas de accionamento. 

 –CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e variadores de 
velocidade do vehículo coas súas características de funcionamento. 

 –CA1.6. Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e 
dos elementos de transmisión do vehículo. 

 –CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e 
relacionáronse coa operatividade do sistema. 

 –CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no 
sector. 

  

Proba escrita ( exercicios de repaso) 
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   RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

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

 –CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electro-
mecánica. 

 –CA4.3.  Identificáronse  as  causas  máis  frecuentes  de  accidentes  na  mani-
pulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados. 

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

 –CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 –CA4.6. Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

Proba escrita ( exercicios de repaso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 11 de 16 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Localización de Avarías no Sistema de Transmisión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  RA2. Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación 
entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 –CA2.1. Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

 –CA2.2. Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 –CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a 
súa posta en servizo. 

 –CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correc-
tos. 

 –CA2.5. Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados. 

 –CA2.6. Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

 –CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas 
de fluídos. 

 –CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, 
e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

 –CA2.9. Determináronse as causas da avaría. 

 –CA2.10. Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades. 

 –CA2.11. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

Proba escrita ( exercicios de repaso) 
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x x  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

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

 –CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electro-
mecánica. 

 –CA4.3.  Identificáronse  as  causas  máis  frecuentes  de  accidentes  na  mani-
pulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados. 

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

 –CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 –CA4.6. Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

Proba escrita ( exercicios de repaso) 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Mantemento dos Sistemas de Transmisión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  RA3. Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que 
interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

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

 –CA3.2. Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios 
necesarios. 

 –CA3.3. Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as 
especificacións técnicas. 

 –CA3.4. Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas 
de transmisión de forza. 

 –CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e 
dinámicos seguindo especificacións técnicas. 

 –CA3.6.  Verificouse  que  tras  as  operacións  realizadas  se  restitúa  a  fun-
cionalidade requirida no sistema. 

 –CA3.7. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

Proba escrita ( exercicios de repaso) 
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x x  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

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

 –CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electro-
mecánica. 

 –CA4.3.  Identificáronse  as  causas  máis  frecuentes  de  accidentes  na  mani-
pulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados. 

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

 –CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 –CA4.6. Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

Proba escrita ( exercicios de repaso) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles,  farán actividades de recuperación no período correspondente no mes de xuño  según se contempla na 

normativa vixente e o RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinament por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19. 

En dito período, farán só actividades de recuperación relaccionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s.  Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes,  terán que 

realizar as tarefas propostas e asistir as videoconferencias ,  participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro 

tipo de traballo indicado polos profesores.   

Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectandose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pen-

dentes e suspenderán o módulo en cuestión. 

As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garan-

tirá a adquisición das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma. 

Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredi-

te dito aprendizaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas 

actitudes igualmente satisfactorias. 

Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles. 

Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo. 

 

Os alumnos matriculados en 2º curso que teñan módulos pendentes de primeiro, deberán ser informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa 

realización, temporalización e data en que serán avaliados. Ditas probas estarán relacionadas cos contidos mínimos  exixibles.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional 

na que estamos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artículo 3.4. 

Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado 

polo procedemento ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. N 

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de caracter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados 

nos contidos mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que 

dictaminen as autoridades sanitarias e educativas por motivo do COVID-19 como dictamina a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non se poder realizar de 

xeito presencial, poden  ser sustituidas por probas telemáticas.  

As  actividades ou traballos que o alumno pode realizar durante todo o período de confinamento  valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resultados 

son medianamente correctos e amosan interese pola materia. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

No presente módulo de "Motores" para o curso 2019-2020  hai catro alumnos repetidores: Estos alumnos non presentan carancias que lles impidan segui-lo proceso ordinario de ensino-

aprendizaxe, tal e como se reficte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademáis, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente non 

se mencionan que teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos. 

Non obtante, dadas as circustancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a 

situación dos estudantes máis vulnerables, estes, non deben verse perxudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a 

traves da plataforma Google Classroon / skype, Whatsapp grupal/individual, Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible 

solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención personalizada que poida ser necesaria. 

Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.   

Para o vindeiro curso 2020-2021 será preciso organizar o inicio do curso para explicar e facer as prácticas das unidades didácticas (UD) que non foron dadas no presente cur-

so, como queda reflectido no punto 1 do presente documento, polo motivo Covid-19. 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 Unións por soldadura branda

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA5. Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura
branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso

 CA5.1
 CA5.2
 CA5.3
 CA5.4
 CA5.5
 CA5.6
 CA5.7
 CA5.8
 CA5.9

NO
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI

NO

SI
NO
SI
SI
SI

NO
NO
SI

NO

PE
TO
PE
PE
PE
TO
TO
PE
TO

Nº Unidade didáctica

6 Construcción de pequenos útiles

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA6. Constrúe pequenos útiles adaptados  as necesidades do
traballo, e avalía as condicións de manipulación e execución

 CA6.1
 CA6.2
 CA6.3
 CA6.4
 CA6.5

SI
SI

NO
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

TO
TO
TO
TO
TO
TO
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 CA6.6

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
UD5

CA5.2 Realizaouse a preparación da zona de unión e eliminaronse os residuos
CA5.3 Selecionouse o material de achega en función do material base e a unión a efectuar
CA5.4 Selecionaronse e preparanronse os desoxidantes adecuados á unión que se pretenda efectuar
CA5.5 Selecionaronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vai a efectuar
CA5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando os criterios de seguridade
CA5.8 Describironse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e o seu funcionamento

UD6

CA6.1 Realacionouse a solución constructiva cos materiais e os medios que se utilizan
CA6.2 Xustificouse a solución exixida
CA6.5 Executáronse secuencialmente os procesos necesarios para a fabricación do útil ideado
CA6.6 Analizáronse as características constructivas e de seguridade dos útiles fabricados e o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha maior productividade
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía especifica, aplicando os convencionalismos de representación correspondente

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía especifica,
aplicando os convencionalismos de representación correspondentes

 CA1.1
 CA1.2
 CA1.4
 CA1.7

PE

Nº Unidade didáctica

2 Trazado de pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos equipos de medida

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2. Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación
entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos
equipamentos de medida

 CA2.1
 CA2.2
 CA2.4
 CA2.6
 CA2.7
 CA2.8
 CA2.9

PE
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Nº Unidade didáctica

3 Mecanizado manual

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3. Mecaniza as pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as
técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo
e nos planos

 CA3.1
 CA3.2
 CA3.5
 CA3.6
 CA3.7
 CA3.8
 CA3.10

PE

Nº Unidade didáctica

4 Técnicas de roscaxe

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4. Rosca pezas exteriormente e interiormente, para  o que executa os
cálculos e as operacións necesarias

 CA4.1
 CA4.2
 CA4.3
 CA4.5
 CA4.8
 CA4.9
 CA4.10
 CA4.11

PE
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación  dispoñen de exercicios de repaso, test ou memorias de  carácter teórico e práctico a través de proba escrita(PE), de cada unha das unidades didácticas
(UD) do que se compón o módulo.
Ditas tarefas estarán baseadas nos criterios de avaliación descritos como mínimos exixibles na programación.
Estas actividades colgadas na Aula virtual do IES de Fene terán un plazo de entrega definido, que será de obrigatorio cumprimento por parte do alumnado.
Cada tarefa/test/exercicios de cada UD, entregados en prazo, puntuaranse de 0 a 10 e será necesario un 5 para a superación da proba de dita UD.
Para a superación do módulo será necesario que cada unidade teña como mínimo un 5 de puntuación

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

Para o alumnado con perda de dereito a avaliación continúa (PD) establécense os mesmos criterios que para calquera alumno que teña todas as avaliación suspensas.
Poderá superar o módulo a través das actividades de recuperación, repaso, reforzo, e de ser o caso de ampliación de aprendizaxes anteriores que se está a realizar co resto do
alumnado
As actividades de recuperación  basearanse en exercicios de repaso, test ou memorias de  carácter teórico e práctico a través de proba escrita(PE), de cada unha das unidades
didácticas  (UD) do que se compón o módulo.
Cada tarefa/test/exercicios de cada UD, entregados en prazo, puntuaranse de 0 a 10 e será necesario un 5 para a superación da proba de dita UD
Para a superación do módulo será necesario que cada unidade teña como mínimo un 5 de puntuación.
Ditas actividades/tarefas estarán baseadas nos criterios de avaliación descritos como mínimos esixibles na programación
No caso da non participación nas actividades arriba referidas, preferentemente se fará unha proba teórica e outra práctica no mes de Xuño, e as datas e horarios de ditas probas serán
colgadas na paxina web do centro IES de Fene e informadas ao alumno polo tutor do ciclo con un mínimo dunha semana antes da fecha de presentación
Se o equipo docente o estima oportuno, e non fora posible unha proba presencial, será  convocado a unha/s proba/s telemática segundo instrucións do 27 de Abril no punto 6.11



Páxina 7 de 7

8. Medidas de atención á diversidade

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

Para o alumnado que non responda aos obxectivos programados, se dispón de clases por videoconferencia a través da plataforma Google Classroom/Skype, Whatsapp
grupal/individual , Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención
personalizada que poida ser necesaria
Dista maneira tamén o centro (IES de Fene) pon á sua disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo, previa petición do alumnado con esas carencias
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

 

UD1   

Motores térmicos de dous e catro tempos.  

Distribucións. 
 

 

Resultado de aprendizaxe 

UD1 

 

Criterio de avaliación 

UD1 

Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 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. 

 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. 

 CA1.4 - Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento 
característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (Otto e Dié-
sel). 

SI 

 

 

NON  

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

NON 

 

SI 

 

SI 

 

PE  

 

 

 

 

PE  

 

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

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

 CA4.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesa-
rios en función do proceso de desmontaxe e montaxe. 

 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 documenta-
ción técnica. 

 CA4.7 - Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar 
na montaxe dos motores de dous e de catro tempos. 

 CA4.8 - Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en 
conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos. 

 CA4.9 - Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacio-
nouse co sistema obxecto da reparación. 

  CA4.10 - Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se 
realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida correctos. 

 CA4.11 - Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin 
ruídos anómalos. 

 CA4.12 - Aplicáronse procedementos establecidos na localización de 
avarías. 

 CA4.13 - Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na 
documentación técnica. 

 CA4.14 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcio-
nalidade requirida. 

 CA4.15 - Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

 CA4.16 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de posibles dificultades. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

           

           SI 

 

SI 

 

SI 

            

            SI 

 

           SI 

 

           SI 

 

           SI 

 

           SI 

 

            SI 

 

            SI 

 

             

            SI 

         SI 

 

                       SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

                         

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        SI 

 

                        

                       SI 

 

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

 PE  

 

  PE  

                         PE  

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

PE 

 

PE  

 

PE  
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 RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equi-
pamentos para os previr. 

 CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electrome-
cánica 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 elec-
tromecánica. 

 CA6.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación 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. 

 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. 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

PE  

 

 

PE  

 

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

PE  

 

 

 

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

 

                                                                                                               Para acada-la 1ª  avaliación positiva o alumno terá qué: 

- Coñece-lo ciclo de traballo dos motores de catro tempos, Otto e Diésel. 

- Coñece-lo ciclo de traballo dos motores de dous tempos de gasolina. 

- Coñece-lo ciclo de traballo dos motores Wankel. 

- Saber facer cálculos de cilindrada e relación de compresión dun motor. 

- Saber facer cálculos de potencia a partir do par motor e  do número de  revolucións. 
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- Coñece-las características dos motores  policilíndricos en liña: numeración de cilindros, tempo de traballo e orde de acendido. 

- Coñece-las pezas e as características que componen os motores de dous  e catro tempos: culata, bloque, tren alternativo e colectores de admisión. 

- Coñece-las pezas e as características que componen os motores Wankel. 

- Saber  identificar os motores  polas placas dadas polo fabricante. 

- Coñecer  a ferramenta e utillaxe especifico nos procesos de desmontaxe e verificación dos motores. 

- Interpretar a documentación dada polo fabricante nos procesos  de desmontaxe e verificación dos motores. 

- Aplica-las normas de recollida dos líquidos refrixerante e lubricante dun motor no seu proceso de desmontaxe. 

- Facer a limpeza das pezas do motor  cos equipamentos  específicos, aplicando as medidas de seguridade e higene requeridas. 

- Cumprir a orde e limpeza requerida nos procesos de desmontaxe e verificación do motor. 

- Coñecer as características e identificar os parafusos con roscas Métrica e Métrica Fina. 

- Saber manexar a chave dinamométrica e facer conversións de pares de apriete. 

- Saber medir cos aparellos de medida de forma axeitada: calibres, micrómetros de interiores e exteriores e relojo comparador, coñecendo a apreciación de ditos aparellos de medida. 

- Saber facer medicións co alexómetro para calcular o desgaste dos cilindros. 

 

                                                                                                           Para acada-la 2ª avaliación positiva o alumno terá qué:  

- Saber  interpretar a documentación dada polo fabricante nos procesos de verificación e montaxe dos motores. 

- Cumprir coa orde e limpeza requerida nos procesos  de verificación e montaxe dos motores. 

- Coñecer  o utillaxe e as ferramentas  especificas nos procesos de verificacion e montaxe dos motores. 
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- Facer as verificacións e medidas dos elementos do motor coa precisión requerida: conxunto culata, bloque (medir desgaste de cilindros), tren  alternativo e colectores  de admisión e escape.  

- Medición  dos  apoios e muñequillas do cigüeñal, bancada e cabeza de biela: determinación de xogo de montaxe/elección de casquillos.  

- Saber determinar  o espesor da  xunta de culata nos motores Diésel. 

- Coñece-lo montaxe dos elementos do bloque motor e o tren alternativo tendo en conta a  orientación dos  aros, pistón e posición de sombreretes e casquillos. 

- Aplicar correctamente  masillas no proceso de montaxe, e boa eleción de xuntas de estanqueidade.  

- Saber diagnostica-lo estado do motor medindo a presión de compresión. 

- Saber diagnostica-lo estado do motor comprobando as posibles fugas entre o pistón e o cilindro empregando equipo de verificación. 

- Arranca-lo motor e deberá manterse a ralentí ata coller a temperatura de servicio. Verifica-la presión de aceite. 

- Coñecer o obxectivo do sistema de distribución. 

- Interpretar e facer diagramas da distribución. 

- Coñece-los diferentes sistemas de distribución e as características dos mesmos. 

- Coñece-los elementos  que integran a distribución e as suas características. 

- Coñece-lo funcionamento e as características dos sistemas de distribución e admisión variables.  

- Coñece-lo proceso de montaxe e posta a punto da distribución con marcas de calado. 

- Coñecer a ferramenta e utillaxe especifico nos procesos de desmontaxe, verificación e montaxe  da distribución. 

- Saber buscar datos do período de sustitución da correa da distribución en diferentes motores. 
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CRITERIOS DE QUALIFICACIÓN: 

 

Nas ensinanzas de Formación Profesional os contidos  “procedementais” son  a base para a cualificación dos alumnos. Na situación actual de confinamento non é posible  a presencia dos 

alumnos no centro educativo e poder desenvolver una ensiñanza presencial, tendo que recurir a ensinanza a distancia, empregando  ferramentas  e  medios virtuais  tales como: clases por 

videoconferencia a traves da plataforma Google Classroon / Skype, Whatsapp grupal/individual, aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive...etc     

Neste contexto,  prescindiremos dos contidos procedementais e valoraranse os conceptuais e actitudinais, e se lle dará a cada un destes dos contidos unha nota de 1 a 10. 

A cualificación en cada unhs dos contidos (conceptuais e actitudinais) terá que ser de 5 ou superior para acadar unha avaliación positiva. Neste caso, dita cualificacion final resultará da suma  

aritmética dos contidos dividido entre 2. 

Considéranse contidos conceptuais: Tarefas  escritas (test, exercicios de repaso, exames, cuestionarios, realización de esquemas, memorias tecnolóxicas…etc),  podendo ser de carácter indi-

vidual ou en grupo.  

Valoraremos estas probas ou tarefas: A calidade do traballo.  A exactitude nas respostas das preguntas formuladas, (incluso si son na aula virtual). A correcta interpretación da  documentación 

técnica.  

Considéranse contidos actitudinais: Cumprimento  dos tempos establecidos para a realización das tarefas. A correcta presentación das tarezas e nos formatos requeridos. Participación e ini-

ciativa na aula virtual.  Respetar  as instrucións dadas polo profesor. Manifestar un especial interese pola tecnología do sector. Integración no grupo. 

 

 

 

 

 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
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Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Motores térmicos de dous e catro tempos. Distribucións. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 

 

X 

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.  

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

tempos. 

 CA1.3 - Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tem-
pos. 

 CA1.4 - Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos 
dos motores de dous tempos e de catro tempos (Otto e Diésel). 

                    PE (test, exercicios) 

 
PE (test, exercicios) 

 

 

PE (test, exercicios) 
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  RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta 
procedementos establecidos de reparación.  

 

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

 CA4.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de 

desmontaxe e montaxe. 

 CA4.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na docu-

mentación 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 - Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous 

e de catro tempos. 

 CA4.8 - Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos 

motores de dous e de catro tempos. 

 CA4.9 - Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema obxecto da repara-

ción. 

  CA4.10 - Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de parámetros necesa-

rios nos puntos de medida correctos. 

 CA4.11 - Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos. 

 CA4.12 - Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías. 

 CA4.13 - Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación técnica. 

 CA4.14 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 

 CA4.15 - Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

 CA4.16 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 

PE (test, exercicios) 

 

PE (test, exercicios) 

 

PE (test, exercicios) 

 

PE (test, exercicios) 

                    PE (test, exercicios) 

 

                     PE (test, exercicios) 

 

                     PE (test, exercicios) 

 

                     PE (test, exercicios) 

 

                     PE (test, exercicios) 

 

                     PE (test, exercicios)  

                     PE (test, exercicios) 

                     PE (test, exercicios) 

                     PE (test, exercicios) 

                      PE (test, exercicios) 

                      PE (test, exercicios) 

                      PE (test, exercicios) 

  RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e 
de protección ambiental, e identifica os riscos asocia-

dos, así como as medidas e os equipamentos para os 

previr. 

 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 ferramen-
tas, 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 preven-
ción de riscos. 

 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. 

PE (test, exercicios) 

 

PE (test, exercicios) 

 

PE (test, exercicios) 

 

PE (test, exercicios) 

 

PE (test, exercicios) 

                    PE (test, exercicios) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles,  farán actividades de recuperación no período correspondente no mes de xuño  según se contempla na 

normativa vixente e o RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinament por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19. 

En dito período, farán só actividades de recuperación relaccionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s.  Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes,  terán que 

realizar as tarefas propostas e asistir as videoconferencias ,  participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro 

tipo de traballo indicado polos profesores.   

Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectandose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pen-

dentes e suspenderán o módulo en cuestión. 

As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garan-

tirá a adquisición das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma. 

Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredi-

te dito aprendizaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas 

actitudes igualmente satisfactorias. 

Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles. 

Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo. 

 

Os alumnos matriculados en 2º curso que teñan módulos pendentes de primeiro, deberán ser informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa 

realización, temporalización e data en que serán avaliados. Ditas probas estarán relacionadas cos contidos mínimos  exixibles.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional 

na que estamos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artículo 3.4. 

Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado 

polo procedemento ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. 

No caso do módulo de “motores”  o número máximo de faltas será de 16 sesións. 

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de caracter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados 

nos contidos mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que 

dictaminen as autoridades sanitarias e educativas por motivo do COVID-19 como dictamina a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non se poder realizar de 

xeito presencial, poden  ser sustituidas por probas telemáticas.  

As  actividades ou traballos que o alumno pode realizar durante todo o período de confinamento  valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resultados 

son medianamente correctos e amosan interese pola materia. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

No presente módulo de "Motores" para o curso 2019-2020  hai catro alumnos repetidores: Estos alumnos non presentan carancias que lles impidan segui-lo proceso ordinario de ensino-

aprendizaxe, tal e como se reficte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademáis, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente non 

se mencionan que teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos. 

Non obtante, dadas as circustancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a 

situación dos estudantes máis vulnerables, estes, non deben verse perxudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a 

traves da plataforma Google Classroon / skype, Whatsapp grupal/individual, Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible 

solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención personalizada que poida ser necesaria. 

Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.   

Para o vindeiro curso 2020-2021 será preciso organizar o inicio do curso para explicar e facer as prácticas das unidades didácticas (UD) que non foron dadas no presente curso 

polo motivo Covid-19.  En concreto, no presente módulo de motores, os alumnos realizarán as prácticas referentes as UD 2 (Circuítos de lubricación dos motores térmicos ) e 

UD 3 (Circuítos de refrixeración dos motores térmicos). O tempo estipulado para realizar ditas practicas é de 14 horas. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES de Fene 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Andrés Villar Martínez  

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

No período ordinario foi impartida a programación non hai un corte como nos módulos de primeiro, os tres alumnos, matriculados neste módulo, que non 

acadaron unha avaliación positiva, no período ordinario, teñen que cursar toda a materia como recolle o 6. 

Nº Unidade didáctica 

  

    Instrumento de avaliación 

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

NA PRIMEIRA AVALIACIÓN ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Técnicas de diagnose guiadas. 

Interpretación de documentación técnica. Manexo de equipamentos de diagnose. 

Diagnose por medición directa en liña: multímetro e osciloscopio. Interpretación de parámetros. 

ALUMEADO E SINALIZACIÓN: 

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 diná-

mica, etc.). 

Circuítos de información e control, computadores de abordo e cadro de instrumentos: circuítos analóxicos e dixitais; indicadores ópticos e acústicos; presentación dixital e analóxica 

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. 

Cálculo da sección de condutores. Conexión de condutores e cableamento. Determinación de consumos. 

2  AVALIACIÓN: 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES, SITEMAS DE AXUDAS A CONDUCCIÓN: 
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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. 
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Circuítos de información e control, computadores de abordo e cadro de instrumentos: circuítos analóxicos e dixitais; indicadores ópticos e acústicos; presentación dixital e analóxica (conver  

sor 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, limpaparabri-

sas, 

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. 

Interpretación de documentación técnica. 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. COMÚN A TÓDALAS UD 

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.  

REDES MULTIPLEXADAS E INLÁMBRICAS: 

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

Medios físicos de comunicación: cable, fibra óptica, radiofrecuencia, etc. 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. 
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Técnicas de localización de avarías. Sistemas de autodiagnose. Diagnose. 

Localización e reparación de avarías. 

Técnicas de reparación do medio físico de transmisión. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Esquemas Eléctricos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que 
compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o seu funcionamento. 

▪ CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. 

▪ CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 

▪ CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

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

▪ CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. 

▪ CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 

▪ CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

X  ▪ RA2 - Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en conta a relación 
entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

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

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

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

▪ CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localiza-
ción das avarías. 

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

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

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

▪ CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 
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  ▪ 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. 

▪ CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesa-
rios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 

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

▪ CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéti-
cos, electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 

▪ CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electróni-
cos substituídos. 

▪ CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. 

▪ CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

  ▪ 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. 

▪ CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

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

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

▪ CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primei-
ro factor de prevención de riscos. 

▪ CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

▪ CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambien-
tal nas operacións realizadas. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

Nº Unidade didáctica 

2 Redes multiplexadas e inlámbricas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que 
compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o seu funcionamento.. 

▪ CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. 

▪ CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 

▪ CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 
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  ▪ RA2 - Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en conta a relación 
entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

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

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

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

▪ CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localiza-
ción das avarías. 

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

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

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

▪ CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

  ▪ 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. 

▪ CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesa-
rios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 

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

▪ CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéti-
cos, electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 

▪ CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electróni-
cos substituídos. 

▪ CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. 

▪ CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

  ▪ 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. 

▪ CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

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

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

▪ CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primei-
ro factor de prevención de riscos. 

▪ CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

▪ CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambien-
tal nas operacións realizadas. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 
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Nº Unidade didáctica 

3 Alumeado e sinalización 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

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

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

▪ CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

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

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

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

▪ CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 

▪ CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 

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

▪ CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 

▪ 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. 

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

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

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

▪ CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 

▪ CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 



 

 

Páxina 10 de 14 

 

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

▪ CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesa-
rios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 

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

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

▪ CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéti-
cos, electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 

▪ CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electróni-
cos substituídos. 

▪ CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 

▪ CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

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

▪ CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relaciona-
das coa modificación ou a nova instalación. 

▪ CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determiná-
ronse as seccións de condutores e os medios de protección. 

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

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

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

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

▪ CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e compro-
bouse que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo. 

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

  ▪ 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. 

▪ CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

Nº Unidade didáctica 

4 Circuitos eléctricos auxiliares, Sitemas de axudas a conducción 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

▪ Resultado de aprendizaxe ▪ Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  
▪ RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elemen-

tos e dos conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxi-
liares de vehículos, e describe o seu funcionamento. 

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

▪ CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 

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

▪ CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

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

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

  
▪ RA2 - Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo 

en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas 
causas. 

▪ CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 

▪ CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 

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

▪ CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 

▪ 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. 

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

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

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

▪ CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 

▪ CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 
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▪ RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos 

auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos es-
tablecidos e as especificacións técnicas. 

▪ CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesa-
rios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 

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

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

▪ CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéti-
cos, electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 

▪ CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electróni-
cos substituídos. 

▪ CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 

▪ CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

  
▪ RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas 

existentes, para o que selecciona os procedementos, os mate-
riais, os compoñentes e os elementos necesarios. 

▪ CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relaciona-
das coa modificación ou a nova instalación. 

▪ CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determiná-
ronse as seccións de condutores e os medios de protección. 

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

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

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

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

▪ CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e compro-
bouse que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo. 

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 

  
▪ 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. 

▪ CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 

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

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

Test, traballos escritos, vídeos enviados  
telemáticas o nas videoconferencias 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles,  farán actividades de recuperación no período correspondente ao terceira avaliación se contempla na normativa vixente e o 
RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinamento por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19. 

En dito período, farán só actividades de recuperación relacionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s.  Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes, terán que realizar as tarefas 
propostas e asistir as videoconferencias,  participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro tipo de traballo indicado polo 
profesorado.   

Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectándose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pendentes e 
suspenderán o módulo en cuestión. 

As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garantirá a adquisición 
das aprendizaxes mínimos imprescindibles, e serán entregados por medio de correo electrónico ou pola aula virtual en tempo e forma. 
Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredite dito aprendi-
zaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas actitudes igualmente satisfactorias. 
Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles. 
Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo. 
  

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

Non hai alumnos con perda de avaliación. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

No presente módulo de "Circuítos eléctricos auxiliares do automóbil" para o curso 2019-2020  hai 3 alumnos que non acadaron os obxectivos: Estos alumnos non presentan carencias que lles impidan 
segui-lo proceso ordinario de ensino-aprendizaxe, tal e como se reflicte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademais, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equi-
po docente non se mencionan que teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos. 

Non obstante, dadas as circunstancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a situación dos 
estudantes máis vulnerables, estes, non deben verse prexudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a través da plataforma Google 
Classroon / skype, Whatsapp grupal/individual, correo electrónico, Drive e máis tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan xurdir e/ou a atención personalizada que poida 
ser necesaria. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES de Fene 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMV02 ELECTROMECANICA DE VEHÍCULOS AUTOMOBILES 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0453 SISTEMAS AUXILIARES DO MOTOR 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

RÉXIMEN XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL 2º CM ELECTROMECANICA 

AUTOMOBIL 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

ANTONIO ÁLVARZ GÓMEZ 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 Combustibles empregados nos motores Otto (gasolina e GLP) e Diésel. Elementos e circuitos que compoñen os sistema de alimentación dos motores de gasolina e GLP. O sistemas de alimentación por carbu-

rador. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares 

nos motores Otto, para o que interpreta as variacións dos seus 

parámetros e a funcionalidade dos elementos que os constitú-
en. 

 CA1.1 - Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos 
motores de gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP). 

 CA1.3 - Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimen-
tación dos motores de gasolina e de GLP. 

 CA1.5 - Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión 
que interveñen nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP. 

 CA1.7 - Estableceuse a secuencia das fases de funcionamento do motor de 
gasolina (arranque en frío, postarranque, aceleración e corte en retención, 
etc., e interpretáronse as súas características máis importantes. 

 CA1.8 - Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NON 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

LC 

 

LC 

 RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores 

Otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e 
as súas causas. 

 CA2.1 - Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas 
de combustible. 

 CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 

 CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a 
súa posta en servizo. 

 CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipula-
dos na documentación. 

 CA2.8 - Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou 
reparar. 

 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría. 

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

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

 

           SI 

 

           SI 

LC 

 

LC 

PE 

 

PE 

 

 

PE 

 

PE 
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 RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo Otto, 

para o que interpreta e aplica procedementos establecidos se-
gundo as especificacións técnicas. 

 CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de 
desmontaxe e montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de acen-
demento e alimentación do motor Otto. 

 CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesa-
rios en función do proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA3.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, 
seguindo a establecida na documentación técnica. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

 CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documenta-
ción técnica. 

 CA3.6 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e 
efectuouse a recarga. 

 CA3.7 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funciona-
lidade requirida. 

 CA3.8 - Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

           SI 

 

           SI 

 

           SI 

 

           SI 

           SI 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

LC 

 

 

LC 

 

LC 

PE 

 

LC 

                                    

                                       LC 

 

                                       LC 

                                       LC 

 

 RA5 -  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. 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electrome-
cánica dun taller. 

 CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de elec-
tromecánica. 

 CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

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

 CA5.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

 

SI 

LC 

 

 

LC 

 

 

LC 

 

 

LC 

LC 

 

LC 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas de acendido por chispa. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 -  Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxi-

liares nos motores Otto, para o que interpreta as varia-

cións dos seus parámetros e a funcionalidade dos ele-

mentos que os constitúen. 

 CA1.2 - Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acen-
demento e os seus parámetros característicos. 

 CA1.8 - Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

PE 

 

LC 

 RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos 

motores Otto, tendo en conta a relación entre os sínto-

mas, os efectos e as súas causas. 

 

 CA2.1 - Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas 
de combustible. 

 CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 

 CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a 
súa posta en servizo. 

 CA2.5 - Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida 
correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios. 

 CA2.6 - Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

 CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipula-
dos na documentación. 

 CA2.8 - Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou 
reparar. 

 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría. 

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

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

LC 

 

LC 

LC 

 

LC 

 

LC 

LC 

LC 

 

LC 

 

PE 

LC 
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 RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo 

Otto, para o que interpreta e aplica procedementos es-

tablecidos segundo as especificacións técnicas. 

 

 CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de 
desmontaxe e montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de acen-
demento e alimentación do motor Otto. 

 CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesa-
rios en función do proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA3.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, 
seguindo a establecida na documentación técnica. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

 CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documenta-
ción técnica. 

 CA3.6 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e 
efectuouse a recarga. 

 CA3.7 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funciona-
lidade requirida. 

 CA3.8 - Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

LC 

 

LC 

LC 

 

LC 

 

LC 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

 RA5 -  Aplica as normas de prevención de riscos labo-

rais e de protección ambiental, e identifica os riscos 

asociados, así como as medidas e os equipamentos para 

os previr. 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electrome-
cánica dun taller. 

 CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de elec-
tromecánica. 

 CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

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

 CA5.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

 

SI 

LC 

 

 

LC 

 

 

LC 

 

 

LC 

LC 

 

LC 

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas de inxección de gasolina e os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación asociados. 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares 

nos motores Otto, para o que interpreta as variacións dos seus 

parámetros e a funcionalidade dos elementos que os constitú-
en. 

 CA1.1 - Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos 
motores de gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP). 

 CA1.3 - Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimen-
tación dos motores de gasolina e de GLP. 

 CA1.4 - Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos 
motores de gasolina: presións, caudais, temperaturas, etc. 

 CA1.5 - Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión 
que interveñen nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP. 

 CA1.6 - Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de 
inxección de gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, 
etc.) coa funcionalidade deste. 

 CA1.7 - Estableceuse a secuencia das fases de funcionamento do motor de 
gasolina (arranque en frío, postarranque, aceleración e corte en retención, 
etc., e interpretáronse as súas características máis importantes. 

 CA1.8 - Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

 

LC 

 

LC 

 RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores o 

 Otto, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e 

as súas causas. 

 CA2.1 - Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas 
de combustible. 

 CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 

 CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a 
súa posta en servizo. 

 CA2.5 - Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida 
correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios. 

 CA2.6 - Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

 CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipula-
dos na documentación. 

 CA2.8 - Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou 
reparar. 

 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría. 

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

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

LC 

 

PE 

PE 

 

LC 

LC 

 

LC 

LC 

 

LC 

 

PE 

LC 
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 RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo Otto, 

para o que interpreta e aplica procedementos establecidos se-
gundo as especificacións técnicas. 

 CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de 
desmontaxe e montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de acen-
demento e alimentación do motor otto. 

 CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesa-
rios en función do proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA3.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, 
seguindo a establecida na documentación técnica. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

 CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documenta-
ción técnica. 

 CA3.6 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e 
efectuouse a recarga. 

 CA3.7 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funciona-
lidade requirida. 

 CA3.8 - Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

LC 

 

 

LC 

 

LC 

 

PE 

LC 

 

LC 

 

LC 

LC 

 RA4 -  Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticon-

taminación dos motores Otto, para o que interpreta os valores 
obtidos nas probas de funcionamento do motor. 

 CA4.1 - Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimenta-
ción utilizados nos motores Otto. 

 CA4.2 - Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobreali-
mentación do motor Otto. 

 CA4.3 - Describíronse as características dos sistemas anticontaminación 
utilizados nos motores Otto. 

 CA4.4 - Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimen-
tación. 

 CA4.5 - Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitú-
en os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores Otto. 

 CA4.6 - Relacionáronse os procesos de combustión dos motores Otto cos 
residuos contaminantes xerados. 

 CA4.7 - Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos 
contaminantes: vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de 
combustión. 

 CA4.8 - Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de 
gases de escape nos motores Otto. 

 CA4.9 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o 
proceso de traballo. 

 CA4.10 - Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

LC 

 

PE 

 

PE 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

PE 

 

 

LC 

 

LC 

 

LC 
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 RA5 -  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. 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electrome-
cánica dun taller. 

 CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de elec-
tromecánica. 

 CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

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

 CA5.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

LC 

 

 

LC 

 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas de inxección Diésel e os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación asociados. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares 

nos motores Diésel, para o que interpreta as variacións dos 

seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que os 

constitúen. 

 CA1.1 - Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos 
motores diésel. 

 CA1.2 - Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimen-
tación dos motores diésel. 

 CA1.3 - Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. 

 CA1.4 - Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos 
motores diésel (presións, caudais, temperaturas, etc.). 

 CA1.5 - Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os 
actuadores e as unidades de control do sistema de inxección diésel. 

 CA1.6 - Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío 
dos motores diésel. 

 CA1.7 - Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de 
inxección dos motores diésel. 

 CA1.8 - Interpretáronse as características que definen as fases de funcio-
namento do motor diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e 
corte de réxime máximo, etc.). 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

PE 

PE 

 

LC 

 

PE 
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 RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores 

diésel, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos 
e as súas causas. 

 CA2.1 - Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou 
perdas de combustible. 

 CA2.2 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

 CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a 
súa posta en servizo. 

 CA2.5 - Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida 
correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios. 

 CA2.6 - Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

 CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipula-
dos na documentación. 

 CA2.8 - Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou 
reparar. 

 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría. 

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

 CA2.11 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

LC 

 

PE 

PE 

LC 

 

LC 

 

LC 

LC 

 

LC 

 

PE 

LC 

 

LC 

 RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o 

que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo 
as especificacións técnicas. 

 CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de 
desmontaxe e montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de ali-
mentación dos motores diésel. 

 CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesa-
rios en función do proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA3.3 - Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia 
establecida. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

 CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documenta-
ción técnica. 

 CA3.6 - Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura 
de aire de admisión. 

 CA3.7 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e 
efectuouse a recarga de datos nos sistemas de inxección diésel. 

 CA3.8 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funciona-
lidade requirida. 

 CA3.9 - Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 

 CA3.10 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o 
proceso de traballo. 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

PS 

 

 

LC 

 

LC 

 

PE 

PE 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

LC 
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 RA4 -  Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticon-

taminación dos motores diésel, para o que interpreta os valo-
res obtidos nas probas de funcionamento do motor. 

 CA4.1 - Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimenta-
ción utilizados nos motores diésel. 

 CA4.2 - Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobreali-
mentación do motor diésel. 

 CA4.3 - Describíronse as características dos sistemas anticontaminación 
utilizados nos motores diésel. 

 CA4.4 - Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimen-
tación. 

 CA4.5 - Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitú-
en os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores dié-
sel. 

 CA4.6 - Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos 
cos residuos contaminantes xerados. 

 CA4.7 - Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos 
contaminantes (vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de 
combustión). 

 CA4.8 - Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de 
gases de escape nos motores diésel. 

 CA4.9 - Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 

 CA4.10 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o 
proceso de traballo. 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

LC 

 

 

PE 

 

PE 

 

LC 

 

LC 

LC 

 

 RA5 -  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. 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electrome-
cánica dun taller. 

 CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de elec-
tromecánica. 

 CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

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

 CA5.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

 

SI 

LC 

 

 

LC 

 

 

LC 

 

 

LC 

LC 

 

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

Para acada-la 1ª avaliación positiva o alumno terá que: 

 

-Coñece-las características dos combustibles empreados nos motores Otto (gasolina e GLP) e Diésel.  

-Identificar e coñece-las características de funcionamento dos diferentes elementos e circuitos dos que costa un sistema de alimentación por GLP.  

-Aplica-las normas de seguridade o traballar nos sistemas de alimentación por GLP.  

-Coñece-los diferentes circuítos e elementos dos que consta un carburador e os axustes necesarios. 

-Saber comprobar unha bomba de gasolina mecánica. 

-Saber localizar avarías no circuíto de alimentación por carburación e reparalas. 

-Domina-las técnicas de desmontado e montado dun carburador.  

-Facer comprobacións co analizador de gases, interpretando os datos otidos e facendo os axustes necesarios para cumprir a normativa vixente. 
 

Todos estes temas explicados na U.D.1 

 

 -Coñece-la misión, funcionamento e características dos elementos que compoñen os sistemas de acendido: bobina de alta tensión, buxías e cables de alta tensión. 

 -Coñece-lo funcionamento e as características dos diferentes sistemas de acendido convecionais e electrónicos. 

 -Saber facer o mantemento dos diferentes sistemas de acendido.  

 -Domina-la técnica de posta a punto dos diferentes sistemas de acendido no motor. 

 -Saber comprobar o sistema con lámpada estroboscópica, osciloscopio e polímetro. 

 -Saber localizar avarías nos sistemas de acendido e reparalas.  

-Saber identificar e comprobar os elementos que compoñen os diferentes tipos de acendidos.  

-Saber interpretar los esquemas eléctricos dos diferentes tipos de acendidos e coñecer a simboloxía empregada.  

-Aplica-las normas de seguridade o traballar cos circuítos de acendido. 

 

Todos estes temas explicados na U.D.2  

 

-Coñece-las características e funcionamento dos distintos sistemas de inxección de gasolina electrónicos (directa e indirecta). 

-Saber interpretar os esquemas eléctricos e coñecer a simboloxía empregada. 

-Saber comprobar os elementos (sensores e actuadores) que compoñen os diferentes sistemas de inxección coa maquinaria de diagnose, polímero e o osciloscopio. 
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 -Interpretar códigos de avarías. 

 -Saber face-los regraxes dos elementos que compoñen os distintos sistemas de inxección. 

 -Saber localizar e reparar avarías nos diferentes sistemas de inxección.  
 

Todos estes temas explicados na U.D.3 

 

 

Para acada-la 2ª avaliación positiva o alumno terá que: 

 

 

-Saber comprobar e reparar os elementos e circuítos dos sistemas anticontaminación asociados o sistema de inxección de gasolina. 

-Coñece-las características e funcionamento dos sistemas anticontaminantes empregados no motor de gasolina.  

-Manexa- lo analizador de gases e facer diagnoses para a detección de avarías no motor. 

 

 Todos estes temas explicados na U.D.3 

 

 -Saber comprobar e axustar os inxectores para os motores Diésel.  

 -Saber comprobar, localizar e reparar avarías no sistema de arranque en frío.  

 -Saber localizar e reparar avarías nos diferentes sistemas de alimentación Diésel. 

 -Saber interpretar os esquemas eléctricos nos sistemas EDC e coñecer a simboloxía empregada.  

 -Saber comprobar os elementos mecánicos e eléctricos que compoñen a inxección EDC.  

 -Coñece-las características e funcionamento dos diferentes sistemas anticontaminantes empregados no motor diésel.  

 Saber comprobar e reparar os elementos e circuítos dos sistemas anticontaminación asociados o sistema de inxección diésel.  

 -Coñecer o funcionamento do sistema e os elementos que compoñen un circuíto de alimentación TDI, HDI, COMMON RAIL e inxector bomba. 

 -Coñece-las características e funcionamento dos distintos sistemas de sobrealimentación para motores Diésel.  

 -Coñece-las características dos diferentes elementos que compoñen os sistemas de sobrealimentación. 

 -Saber comproba-la presión de carga dos turbos.  

 

Todos estes temas explicados na U.D.4 
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CRITERIOS DE QUALIFICACIÓN: 

 

Nas ensinanzas de Formación Profesional os contidos  “procedementais” son  a base para a cualificación dos alumnos. Na situación actual de confinamento non é posible  a presencia dos 

alumnos no centro educativo e poder desenvolver una ensiñanza presencial, tendo que recurir a ensinanza a distancia, empregando  ferramentas  e  medios virtuais  tales como: clases por 

videoconferencia a traves da plataforma Google Classroon / Skype, Whatsapp grupal/individual, aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive...etc     

Neste contexto,  prescindiremos dos contidos procedementais e valoraranse os conceptuais e actitudinais, e se lle dará a cada un destes dos contidos unha nota de 1 a 10. 

A cualificación en cada unhs dos contidos (conceptuais e actitudinais) terá que ser de 5 ou superior para acadar unha avaliación positiva. Neste caso, dita cualificacion final resultará da suma  

aritmética dos contidos dividido entre 2. 

Considéranse contidos conceptuais: Tarefas  escritas (test, exercicios de repaso, exames, cuestionarios, realización de esquemas, memorias tecnolóxicas…etc),  podendo ser de carácter indi-

vidual ou en grupo.  

Valoraremos estas probas ou tarefas: A calidade do traballo.  A exactitude nas respostas das preguntas formuladas, (incluso si son na aula virtual). A correcta interpretación da  documentación 

técnica.  

Considéranse contidos actitudinais: Cumprimento  dos tempos establecidos para a realización das tarefas. A correcta presentación das tarezas e nos formatos requeridos. Participación e ini-

ciativa na aula virtual.  Respetar  as instrucións dadas polo profesor. Manifestar un especial interese pola tecnología do sector. Integración no grupo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Combustibles empregados nos motores Otto (gasolina e GLP) e Diésel. Elementos e circuitos que compoñen os sistema de alimentación dos motores de gasolina e GLP. O sistemas de alimentación por carburador. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares nos motores Otto, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen.  

 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de 
gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP). 

PE (test, exercicios) 

    CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos 
motores de gasolina e de GLP. 

PE (test, exercicios) 

    CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interve-
ñen nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP. 

PE (test, exercicios) 

    CA1.7 Estableceuse a secuencia das fases de funcionamento do motor de gasolina 
(arranque en frío, postarranque, aceleración e corte en retención, etc., e interpretáronse 
as súas características máis importantes.  

PE (test, exercicios) 

    CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. PE (test, exercicios) 

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

 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combus-
tible.  

PE (test, exercicios) 

 

 

   CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción.  PE (test, exercicios) 

    CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE (test, exercicios) 

 

 

   CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en 
servizo.  

PE (test, exercicios) 

    CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na docu-
mentación.  

PE (test, exercicios) 
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    CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar.  PE (test, exercicios) 

    CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. PE (test, exercicios) 

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

PE (test, exercicios) 

   RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas 

 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmonta-
xe e montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de acendemento e alimenta-
ción do motor otto.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función 
do proceso de desmontaxe e montaxe.  

PE (test, exercicios) 

 

 

   • CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a  
establecida na documentación técnica.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes.  PE (test, exercicios) 

    CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.  PE (test, exercicios) 

    CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a 
recarga.  

PE (test, exercicios) 

    • CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade 
requirida.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. PE (test, exercicios) 

   RA5 - 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. 

 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 

PE (test, exercicios) 

    CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que 
S 3 cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.  

PE (test, exercicios) 

    CA5.3 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.  

PE (test, exercicios) 

    CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primei-
ro factor de prevención de riscos.  

PE (test, exercicios) 
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    CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  PE (test, exercicios) 

    CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambien-
tal  nas operacións realizadas. 

PE (test, exercicios) 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas de acendido por chispa. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

     

X   RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares nos motores Otto, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen.  

 CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os 
seus S 5 parámetros característicos. 

PE (test, exercicios) 

    CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. PE (test, exercicios) 

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

 

 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combus-
tible.  

PE (test, exercicios) 

    CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción.  PE (test, exercicios) 

    CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. PE (test, exercicios) 

    CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en  
servizo.  

PE (test, exercicios) 

    CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o 
que  se realizou a toma de parámetros necesarios. 

PE (test, exercicios) 

    CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.  PE (test, exercicios) 

    CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na docu-
mentación. 

PE (test, exercicios) 
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   CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar.                            PE (test, exercicios) 

    CA2.9 Identificáronse as causas da avaría.  PE (test, exercicios) 

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

PE (test, exercicios) 

 

 

 

  RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo Otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.  

 

 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmonta-
xe e S 4 montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de acendemento e alimen-
tación do motor Otto.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función 
do proceso de desmontaxe e montaxe.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a  
establecida na documentación técnica. 

PE (test, exercicios) 

    CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes.  PE (test, exercicios) 

    CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.  PE (test, exercicios) 

    CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a 
recarga.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requi-
rida.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. PE (test, exercicios) 

   RA5 - 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. 

 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais,  ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 

PE (test, exercicios) 

 

 

 

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

PE (test, exercicios) 
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    CA5.3 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. 

PE (test, exercicios) 

    CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primei-
ro factor de prevención de riscos.  

PE (test, exercicios) 

    CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE (test, exercicios) 

    CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambien-
tal nas operacións realizadas 

PE (test, exercicios) 

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas de inxección de gasolina e os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación asociados. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

     

X   RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares nos motores Otto, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen. 

 CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos  
motores de gasolina 

PE (test, exercicios) 

    CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasoli-
na: S 3 presións, caudais, temperaturas, etc.  

PE (test, exercicios) 

    CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interve-
ñen S 1 nos sistemas de inxección de gasolina. 

PE (test, exercicios) 

    CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de 
gasolina (tensión, resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade 
deste.  

PE (test, exercicios) 

    CA1.7 Estableceuse a secuencia das fases de funcionamento do motor de gasolina 
(arranque en frío, postarranque, aceleración e corte en retención, etc., e interpretáronse 
as súas características máis importantes.  

PE (test, exercicios) 

    CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. PE (test, exercicios) 
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   RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores Otto, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.  

 CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combus-
tible 

PE (test, exercicios) 

    CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción.  PE (test, exercicios) 

    CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica PE (test, exercicios) 

    CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en  
servizo.  

PE (test, exercicios) 

    CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o 
que se realizou a toma de parámetros necesarios.  

PE (test, exercicios) 

    CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.  PE (test, exercicios) 

    CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na  
documentación.  

PE (test, exercicios) 

    CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar.  PE (test, exercicios) 

    CA2.9 Identificáronse as causas da avaría.  PE (test, exercicios) 

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

PE (test, exercicios) 

   RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo Otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.  

 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmonta-
xe e montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de acendemento e alimenta-
ción do motor Otto.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función 
do  proceso de desmontaxe e montaxe. 

PE (test, exercicios) 

    CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a 
establecida na documentación técnica.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes.  PE (test, exercicios) 

    CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.  PE (test, exercicios) 



 

 

Páxina 20 de 26 

 

    CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a 
recarga. 

PE (test, exercicios) 

    CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requi-
rida.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas PE (test, exercicios) 

 X  RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores Otto, 
para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do motor.  

 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados 
nos motores Otto. 

PE (test, exercicios) 

    CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do 
motor Otto.  

PE (test, exercicios) 

    CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos  
motores Otto. 

PE (test, exercicios) 

    CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación.  PE (test, exercicios) 

    CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os siste-
mas de  sobrealimentación e anticontaminación dos motores Otto. 

PE (test, exercicios) 

    CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores Otto cos residuos 
contaminantes xerados.  

PE (test, exercicios) 

    CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminan-
tes:  vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión.  

PE (test, exercicios) 

    CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de 
escape  nos motores Otto.  

PE (test, exercicios) 

    CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de 
traballo.  

PE (test, exercicios) 

    • CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE (test, exercicios) 

   RA5 - 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. 

 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.  

PE (test, exercicios) 
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    CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que  
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica. 

PE (test, exercicios) 

    CA5.3 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.  

PE (test, exercicios) 

    CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primei-
ro  factor de prevención de riscos. T 

PE (test, exercicios) 

    • CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  PE (test, exercicios) 

    CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambien-
tal  nas operacións realizadas. 

PE (test, exercicios) 

Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas de inxección Diésel e os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación asociados. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

     

 X  RA1 - Caracteriza o funcionamento de sistemas auxiliares nos motores diésel, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen.  

 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores diésel.  PE (test, exercicios) 

    CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos  
motores diésel.  

PE (test, exercicios) 

    CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. PE (test, exercicios) 

    CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel 
(presións, caudais, temperaturas, etc.).  

PE (test, exercicios) 

    CA1.5 Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as 
unidades de control do sistema de inxección diésel.  

PE (test, exercicios) 

    CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores  
diésel.  

PE (test, exercicios) 
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    CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos  
motores diésel.  

PE (test, exercicios) 

    CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do 
motor  diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, 
etc.). 

PE (test, exercicios) 

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

 CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de 
combustible.   

PE (test, exercicios) 

    CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.  PE (test, exercicios) 

    CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.  PE (test, exercicios) 

    CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en  
servizo.  

PE (test, exercicios) 

    CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para 
o  que se realizou a toma de parámetros necesarios. 

PE (test, exercicios) 

    CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.  PE (test, exercicios) 

    CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na docu-
mentación. 

PE (test, exercicios) 

    CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar.  PE (test, exercicios) 

    CA2.9 Identificáronse as causas da avaría.  PE (test, exercicios) 

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

PE (test, exercicios) 

    CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. PE (test, exercicios) 

   RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica 
procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.  

 CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmonta-
xe e  montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de alimentación dos motores 
diésel.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función 
do proceso de desmontaxe e montaxe.  

PE (test, exercicios) 
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    CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida.  PE (test, exercicios) 

    CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. PE (test, exercicios) 

    CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.  PE (test, exercicios) 

    CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de 
admisión.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a 
recarga  de datos nos sistemas de inxección diésel.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requi-
rida.  

PE (test, exercicios) 

    CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas.  PE (test, exercicios) 

    CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de 
traballo. 

PE (test, exercicios) 

   RA4 - Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores 
diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do motor. 

 CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados 
nos  motores diésel.   

PE (test, exercicios) 

    CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do  
motor diésel. 

PE (test, exercicios) 

    CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos  
motores diésel.  

PE (test, exercicios) 

    CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación.  PE (test, exercicios) 

    CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os siste-
mas de  sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel.  

PE (test, exercicios) 

    CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos  
contaminantes xerados. 

PE (test, exercicios) 

    CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminan-
tes (vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión). 

PE (test, exercicios) 
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    CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de 
escape nos motores diésel. 

PE (test, exercicios) 

    CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. PE (test, exercicios) 

    CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de 
traballo 

PE (test, exercicios) 

   RA5 - 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. 

 CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de mate-
riais,  ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.  

PE (test, exercicios) 

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

PE (test, exercicios) 

    CA5.3 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.  

PE (test, exercicios) 

    CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primei-
ro  factor de prevención de riscos.  

PE (test, exercicios) 

    CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  PE (test, exercicios) 

    CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambien-
tal  nas operacións realizadas. 

PE (test, exercicios) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles,  no porán ir as FCTs, e farán actividades de recuperación no período.  Co período de confinamento decre-

tado por motivo  do Covid-19, as clases presencias quedan suspendidas. 

En dito período de confinamento,  farán só actividades de recuperación relaccionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s.  Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pen-

dentes,  terán que realizar as tarefas propostas e, si fose o caso,  asistir as videoconferencias e  participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios 

de repaso, Test,  ou calquera outro tipo de traballo indicado polo profesor.   

Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectandose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pen-

dentes e suspenderán o módulo en cuestión. 

As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garan-

tirá a adquisición das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma. 

Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredi-

te dito aprendizaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas 

actitudes igualmente satisfactorias. 

Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles. 

Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo. 

 

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

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional 

na que estamos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artículo 3.4. 

Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado 

polo procedemento ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. 

No caso do módulo de “sistemas auxiliares do motor”  o número máximo de faltas será de 29 sesións. 

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de caracter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados 

nos contidos mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que 

dictaminen as autoridades sanitarias e educativas por motivo do COVID-19 como dictamina a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non se poder realizar de 

xeito presencial, poden  ser sustituidas por probas telemáticas.  

As  actividades ou traballos que o alumno pode realizar durante todo o período de confinamento  valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resultados 

son medianamente correctos e amosan interese pola materia. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

No presente módulo de "sistemas auxiliares do motor" , para o curso 2019-2020,  hai un alumno repetidor procedente de outro IES.  Non se detectaron carancias que lles impidan segui-lo 

proceso ordinario de ensino-aprendizaxe, tal e como se reficte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademáis, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e 

resto do equipo docente non se mencionan que teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos. 

Non obtante, dadas as circustancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a 

situación dos estudantes máis vulnerables, estes, non deben verse perxudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos, se fose preciso,  de clases por 

videoconferencia a traves da plataforma Google Classroon / skype, Whatsapp grupal/individual, Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive e mais tipos de ferramentas vir-

tuais para a posible solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención personalizada que poida ser necesaria. 

Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.   

Para o vindeiro curso 2020-2021 non será preciso organizar  actividades de reforzo pois a programación dérase integramente antes de iniciar o período de confinamento.  Ademáis tratase 

dun curso de fin de ciclo.                                                             
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

3 Sistemas de seguridade pasiva

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que
conforman os sistemas de seguridade, e describe a sua función no conxunto
ao que pertence

 CA1.1
 CA1.2
 CA1.3
 CA2.1
 CA3.1
 CA3.2
 CA3.5

PE

X  RA2. Localiza avarías nos sistemas de seguridade, tendo en conta a relación
entre os sintomas, os efectos e as suas causas

 CA2.4
 CA2.5
 CA3.3
 CA3.4
 CA3.7
 CA3.8
 CA3.9

PE

X RA3. Mantén os sistemas de seguridade das persoas  e do propio vehículo
para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos

 CA2.11
 CA3.10

PE
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Nº Unidade didáctica

2 Sistemas audiovisuais , de comunicación e confort

X  RA1. Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que
conforman os sistemas de seguridade, e describe a sua función no conxunto
ao que pertence

 CA1.1
 CA1.2
 CA1.3
 CA3.1
 CA3.3

PE

X  RA2. Localiza avarías nos sistemas de seguridade, tendi en conta a relación
entre os sintomas, os efectos e as suas causas

 CA2.1
 CA2.3
 CA2.5
 CA2.9

PE

X  RA3. Mantén os sistemas de seguridade das persoas  e do propio vehícul,
para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos

 CA3.4
 CA3.7

PE

X  RA4. Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr

 CA2.11
 CA3.9
 CA4.4
 CA4.5
 CA4.6

PE
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Unidade didáctica

4 Carrozaría e luas. Sustitución e reparación de elementos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4. Sustitue cristais e elementos auxiliares de carrozaría , e describe os
procedementos de substitución e montaxe

 CA4.1
 CA4.2
 CA4.3
 CA4.5
 CA4.7
 CA4.8

PE

X  RA5. Aplica as normas de prevención de riscos laborais  e de protección
ambiental e identifica os riscos asociados, asi como as medidas e os
equipamentos `para os previr

 CA4.9
 CA5.1
 CA5.2
 CA5.4
 CA5.5
 CA5.6
 CA5.7

PE
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Nº Unidade didáctica

1 Confortabilidade no habitáculo

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Caracteriza a funcionalidade e  a constitución dos elemento s que
conforman os sistemas de confortabilidade, e describe a sua función no
conxunto ao que pertence

 CA1.1
 CA1.2
 CA1.3
 CA1.4
 CA1.5

PE

X  RA2. Localiza as avarías no sistema de confortabilidade, tendo en conta a
relación entre os sintomas, os efectos e as suas causas

 CA2.1
 CA2.3
 CA2.4
 CA2.5
 CA2.7
 CA2.8
 CA2.9
 CA3.1
 CA3.3

PE

X  RA3. Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do
habitaculo, asi cimo os sitemas que favorecen a visibilidade exterior, para o
que analiza e aplica procesos de traballo establecidos

 CA3.5
 CA3.6
 CA3.7
 CA3.8

PE

X  RA4. Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr

 CA2.11
 CA3.10
 CA4.4
 CA4.5
 CA4.6

PE
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación  dispoñen de exercicios de repaso, test ou memorias de  carácter teórico e práctico a través de proba escrita(PE), de cada unha das unidades didácticas
(UD) do que se compón o módulo.
Ditas tarefas estarán baseadas nos criterios de avaliación descritos como mínimos exixibles na programación.
Estas actividades colgadas na Aula virtual do IES de Fene terán un plazo de entrega definido, que será de obrigatorio cumprimento por parte do alumnado.
Cada tarefa/test/exercicios de cada UD, entregados en prazo, puntuaranse de 0 a 10 e será necesario un 5 para a superación da proba de dita UD.
Para a superación do módulo será necesario que cada unidade teña como mínimo un 5 de puntuación

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

Para o alumnado con perda de dereito a avaliación continúa (PD) establécense os mesmos criterios que para calquera alumno que teña todas as avaliación suspensas.
Poderá superar o módulo a través das actividades de recuperación, repaso, reforzo, e de ser o caso de ampliación de aprendizaxes anteriores que se está a realizar co resto do
alumnado
As actividades de recuperación  basearanse en exercicios de repaso, test ou memorias de  carácter teórico e práctico a través de proba escrita(PE), de cada unha das unidades
didácticas  (UD) do que se compón o módulo.
Cada tarefa/test/exercicios de cada UD, entregados en prazo, puntuaranse de 0 a 10 e será necesario un 5 para a superación da proba de dita UD
Para a superación do módulo será necesario que cada unidade teña como mínimo un 5 de puntuación.
Ditas actividades/tarefas estarán baseadas nos criterios de avaliación descritos como mínimos esixibles na programación
No caso da non participación nas actividades arriba referidas, preferentemente se fará unha proba teórica e outra práctica no mes de Xuño, e as datas e horarios de ditas probas serán
colgadas na paxina web do centro IES de Fene e informadas ao alumno polo tutor do ciclo con un mínimo dunha semana antes da fecha de presentación
Se o equipo docente o estima oportuno, e non fora posible unha proba presencial, será  convocado a unha/s proba/s telemática segundo instrucións do 27 de Abril no punto 6.11

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

Para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, se dispón de clases por videoconferencia a través da plataforma Google Classroom/Skype, Whatsapp
grupal/individual , Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención
personalizada que poida ser necesaria
Dista maneira tamén o centro (IES de Fene) pon á sua disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo, previa petición do alumnado con esas carencias
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