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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

CA1.1 Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza ou do 
elemento que haxa que utilizar no proceso de mecanización. 

RA1 - Interpreta, cota e reproduce planos sinxelos de diferentes elementos e 
pezas, con interpretación das súas características, aplicando procesos 
normalizados. 

CA1.2 Realizouse a reprodución do plano sobre papel e na superficie 
que se deba mecanizar. 

CA1.6 Realizáronse as medidas coa precisión que o proceso esixe e 
conforme os procedementos establecidos. 

CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en 
función das súas prestacións no proceso. 

RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para 
o mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar. 

CA2.4 Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas a 
cambios de ferramenta e formato. 

CA2.6 Ordenouse o posto de traballo evitando accidentes propios da 
profesión. 

CA3.3 Realizouse o achandamento, o escuadro e o paralelismo das 
caras da peza, coa lima adecuada e seguindo os procedementos 
establecidos. 

RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, 
e describe o proceso. 

CA3.4 Realizáronse con precisión as operacións de corte, identificando 
os seus parámetros e aplicando as técnicas e os procedementos 
establecidos. 

CA3.5 Realizáronse con destreza os procesos de tradeadura, 
seleccionando as ferramentas propias a cada material, e describíronse 
as características destas. 

CA3.6 Executouse con habilidade o procedemento de roscaxe á man, 
identificando o tipo de rosca e manexando as ferramentas precisas para 
roscar trades e espárragos. 

CA3.7 Realizáronse con precisión procesos de remachadura de diversos 
tipos, asegurando que a unión se efectúe segundo as especificacións 
técnicas e en condicións de calidade. 
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CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se empreguen e dos equipamentos e das máquinas que 
se manexen. (EXCEPTO SOLDADURA) 

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso de 
mecanizado ou soldadura. (EXCEPTO SOLDADURA) 

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no 
desenvolvemento de cada proceso. (EXCEPTO SOLDADURA) 

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección 
individual nas actividades de cada proceso. (EXCEPTO SOLDADURA) 

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e 
limpeza. (EXCEPTO SOLDADURA) 
 

 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021 

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  

RA4 - Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamentos 
e aplicando as especificacións técnicas do proceso. 

MP3047. Mecánica do vehículo 

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para os previr. (SOLDADURA) 

MP3047. Mecánica do vehículo 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos de avaliación:  
- Control dos coñecementos teóricos. 
- Control dos coñecementos relacionados cos procesos e técnicas de 
traballo. 
 - Observación do coñecemento das normas de prevención de riscos 
laborais e protección ambiental, organización e orde. 
- Participación e entrega das tarefas propostas. 

Instrumentos de avaliación: 
- Observación  do alumnado, participación e entrega de tarefas. 
- Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos , memoria-
resumo, etc. 
- Táboas de observación da realización de prácticas durante os dous 
primeiros trimestres. 
- Exames teóricos e Probas Prácticas  durante os dous primeiros trimestres. 
- Traballos e tarefas escritas de repaso, reforzo e recuperación durante o 
terceiro trimestre relacionadas tanto cos contidos teóricos como cos 
procedementos prácticos. 

Cualificación final 

-Alumnado con as dúas primeiras avaliacións superadas: farase a media 
aritmética da nota das dúas primeiras avaliacións, podendo mellorar a nota 
final mediante a realización das tarefas de repaso, reforzo e recuperación. 
-Alumnado con algunha das primeiras avaliacións suspensa: levaranse a 
cabo  tarefas de repaso, reforzo e recuperación co obxectivo de acadar os 
Criterios de Avaliación imprescindibles para a superación do módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase un informe de avaliación individualizado que servirá de base 
para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, tanto 
teóricas como prácticas, que corresponderán cos distintos Criterios de 
Avaliación programados quenon superou. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: o alumnado con materia pendente ou perda de 
dereito a avaliación continua, deberá demostrar o dominio dos Criterios de 
Avaliación programados mediante unha proba que incluirá: 
-Contidos teóricos impartidos no módulo. 
-Contidos prácticos a través de tarefas e cuestións prácticas. 

Criterios de cualificación: 
- Parte relativa a coñecementos de contidos teóricos: 50 %. 
- Parte relativa a coñecementos de contidos prácticos: 50 %. 
- Deberase obter unha nota de a lo menos 4 sobre 10 en cada unha das 
partes, así comounha media entre ambas notas superior a 5 sobre 10. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: deseñaranse as 
anteriormente citadas probas de recuperación que corresponderán cos 
distintos Criterios de Avaliación non superados, dentro das posibilidades 
que a situación permita. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Envíase una presentación/resume realizada polo docente na que se 
inclúen os contidos teóricos así como una explicación dos distintos 
procesos de realización dos procedementos prácticos, xunto con 
enlaces a vídeos demostrativos de ditos procesos.  
As tarefas consisten na lectura de presentacións, o visionado dos 
vídeos correspondentes, a realización dun resumen do exposto e a 
realización de exercicios tanto teóricos como relativos aos 
procedementos prácticos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío ao alumnado de tarefas semanais a través de correo 
electrónico. 
Dáse a posibilidade de realizalas tanto mediante ordenador (enviando 
o arquivo correspondente) como en papel (enviando neste caso 
fotografías) debido ás distintas circunstancias de desenvolvemento do 
teletraballo e da conectividade do alumnado. 
Ademais, tanto vía correo electrónico como a través do telefono 
móbil, realízanse as aclaracións correspondentes de todo tipo de 
dúbidas, comentarios e suxestións que poidan xurdir. 

Materiais e recursos 
Ordenadores (só nalgún caso), teléfono móbil, conexión a internet 
(nalgúns casos deficiente, escasa e intermitente), correo electrónico, 
presentacións, vídeos demostrativos, documentación técnica. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 7 CICLO FORMATIVO: CB MANTEMENTO DE VEHÍCULOS 
CURSO:1º 

MÓDULO PROFESIONAL: MECANIZADO E SOLDADURA 
 

  

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da súa publicación na páxina web do centro ao alumnado, 
polas vías de comunicación que se están a utilizar en cada caso para 
levar a cabo o teletraballo, así como ás familias a través de Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 
CA1.1 Localizouse o dano por procedementos visuais, táctiles e con 
paso de lixa, e comprobouse o seu grao de severidade (leve, medio e 
grave). 

RA1 - Prepara superficies de aceiro e plástico do vehículo, analizando as 
características dos materiais empregados e aplicando técnicas establecidas. 

CA1.2 Eliminouse a pintura do vehículo utilizando os equipamentos 
axeitados e o abrasivo conveniente segundo o seu gran e 
características. 
CA1.4 Preparáronse os bordes da zona que se vaia pintar segundo os 
procedementos establecidos. 
CA1.5 Procedeuse á limpeza e ao desengraxamento da zona, tendo en 
conta a relación entre os produtos químicos de limpeza e a natureza do 
material. 
CA1.6 Arranxáronse os danos leves con masilla, empregando os 
produtos de recheo adecuados na reparación e seguindo os 
procedementos establecidos. 
CA1.7 Executouse a mestura dos compoñentes seleccionados, a masilla 
de recheo e o catalizador para efectuar a reparación, interpretando as 
fichas técnicas do produto. 
CA2.1 Protexéronse co enmascaramento as zonas adxacentes ás que se 
vaian pintar, coa habilidade e a destreza adecuadas. 

RA2 - Realiza operacións de enmascaramento e desenmascaramento, 
identificando e seleccionando o procedemento requirido. 

 

CA2.3 Identificáronse as zonas que se vaian pintar para enmascarar o 
que sexa estritamente necesario. 
CA2.4 Desenmascarouse a zona con precaución de non orixinar danos, 
seguindo as especificacións técnicas. 
CA2.6 Colocouse o burlete na zona adecuada, asegurando a 
hermeticidade e elixindo o diámetro axeitado. 
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CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse 
os requisitos e as actitudes necesarias para a preparación de 
superficies. 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados da preparación de superficies. 

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, 
da colaboración, da motivación e da formación no éxito na preparación 
de superficies. 
CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade 
emprendedora relacionada coa preparación de superficies. 

CA5.6 Mantivéronse as instalacións en perfecto orde e limpeza, 
evitando os posibles riscos derivados do posto de traballo. 

RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das ferramentas 
do proceso de preparación de superficies, aplicando os procedementos 
establecidos. 

CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar. RA6 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles 

riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección 

individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado. 

(EXCEPTO IMPRIMACIÓNS E APARELLOS) 

CA6.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso. 
CA6.3 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal 
e ambiental. 
CA6.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección 
individual nas actividades. 
 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021 

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  

RA3 - Aplica imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en conta a 
relación entre os elementos que o compoñen e a súa aplicación. 

MP3047. Mecánica do vehículo 

RA6 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os 
posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos 
de protección individual e aplicando o procedemento de recollida de 
residuos adecuado. (IMPRIMACIÓNS E APARELLOS) 

MP3047. Mecánica do vehículo 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos de avaliación:  
- Control dos coñecementos teóricos. 
- Control dos coñecementos relacionados cos procesos e técnicas de 
traballo. 
 - Observación do coñecemento das normas de prevención de riscos 
laborais e protección ambiental, organización e orde. 
- Participación e entrega das tarefas propostas. 

Instrumentos de avaliación: 
- Observación  do alumnado, participación e entrega de tarefas. 
- Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos , memoria-
resumo, etc. 
- Táboas de observación da realización de prácticas durante os dous 
primeiros trimestres. 
- Exames teóricos e Probas Prácticas  durante os dous primeiros trimestres. 
- Traballos e tarefas escritas de repaso, reforzo e recuperación durante o 
terceiro trimestre relacionadas tanto cos contidos teóricos como cos 
procedementos prácticos. 

Cualificación final 

-Alumnado con as dúas primeiras avaliacións superadas: farase a media 
aritmética da nota das dúas primeiras avaliacións, podendo mellorar a nota 
final mediante a realización das tarefas de repaso, reforzo e recuperación. 
-Alumnado con algunha das primeiras avaliacións suspensa: levaranse a 
cabo  tarefas de repaso, reforzo e recuperación co obxectivo de acadar os 
Criterios de Avaliación imprescindibles para a superación do módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase un informe de avaliación individualizado que servirá de base 
para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, tanto 
teóricas como prácticas, que corresponderán cos distintos Criterios de 
Avaliación programados quenon superou. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: o alumnado con materia pendente ou perda de 
dereito a avaliación continua, deberá demostrar o dominio dos Criterios de 
Avaliación programados mediante unha proba que incluirá: 
-Contidos teóricos impartidos no módulo. 
-Contidos prácticos a través de tarefas e cuestións prácticas. 

Criterios de cualificación: 
- Parte relativa a coñecementos de contidos teóricos: 50 %. 
- Parte relativa a coñecementos de contidos prácticos: 50 %. 
- Deberase obter unha nota de a lo menos 4 sobre 10 en cada unha das 
partes, así comounha media entre ambas notas superior a 5 sobre 10. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: deseñaranse as 
anteriormente citadas probas de recuperación que corresponderán cos 
distintos Criterios de Avaliación non superados, dentro das posibilidades 
que a situación permita. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Envíase una presentación/resume realizada polo docente na que se 
inclúen os contidos teóricos así como una explicación dos distintos 
procesos de realización dos procedementos prácticos, xunto con 
enlaces a vídeos demostrativos de ditos procesos.  
As tarefas consisten na lectura de presentacións, o visionado dos 
vídeos correspondentes, a realización dun resumen do exposto e a 
realización de exercicios tanto teóricos como relativos aos 
procedementos prácticos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío ao alumnado de tarefas semanais a través de correo 
electrónico. 
Dáse a posibilidade de realizalas tanto mediante ordenador (enviando 
o arquivo correspondente) como en papel (enviando neste caso 
fotografías) debido ás distintas circunstancias de desenvolvemento do 
teletraballo e da conectividade do alumnado. 
Ademais, tanto vía correo electrónico como a través do telefono 
móbil, realízanse as aclaracións correspondentes de todo tipo de 
dúbidas, comentarios e suxestións que poidan xurdir. 

Materiais e recursos 
Ordenadores (só nalgún caso), teléfono móbil, conexión a internet 
(nalgúns casos deficiente, escasa e intermitente), correo electrónico, 
presentacións, vídeos demostrativos, documentación técnica. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da súa publicación na páxina web do centro ao alumnado, 
polas vías de comunicación que se están a utilizar en cada caso para 
levar a cabo o teletraballo, así como ás familias a través de Abalar. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, 
tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de 
unión e posición 

CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio 
plástico, etc.) coa técnica de unión utilizada 
CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características 
en función dos métodos utilizados 
CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo 
de carrozaría e as súas características estruturais 
CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles 
exteriores da carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada 
caso, e xustificouse a técnica utilizada 
CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas 
características e metrolóxicas 
CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil,aplicando 
os pares de aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica 
CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas 
CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas  
establecidas por fábrica 
CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as 
anomalías detectadas 

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de 
gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, 
tendo en conta a relación 
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica 

CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que 
protexe  
CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento 
co seu funcionamento básico e a súa unión a est 
CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando 
os elementos de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e 
seguindo as normas establecidas por fábrica 
CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa 
súa función e coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de 
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gornecementos 
CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas 
insonorizantes porta coa precaución requirida e segundo as normas 
establecidas por fábrica 
CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, 
etc.) coas súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa 
situación no vehículo 
CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os 
procedementos e as precaucións establecidas por fábrica 
CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de 
mecanismo de accionamento, as súas características construtivas e as 
precaucións que haxa que ter enconta á hora de montar o cristal 
CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e 
de xeito que se asegure a calidade de funcionamento 
CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos adecuados 

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os 
posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos 
de protección 
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos 
adecuado 

 
CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar 
CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso  
CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de 
seguridade persoal e ambiental 
CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección 
individual nas actividades 
CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no 
taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores 
específicos 
CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a 
súa posterior recollida 
CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e 
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limpeza 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, 
aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica 
(NO COMPLETO) 

No módulo de mecánica do vehiculo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Control dos coñecementos teóricos. 

 Control do traballo e tarefas realizadas. 

 Participación e relación no entorno da realización das actividades e a 
entrega en prazo ou entrega ou non. 

 

Instrumentos: 

 Observación  do alumnado, participación e entrega de tarefas. 

 Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos , 
memoria-resumo, etc. 

 Exames teóricos e Probas Prácticas  durante os dous primeiros 
trimestres. 

 Traballos e tarefas escritas de repaso polo (covid 19), reforzo e 
recuperación durante o terceiro trimestre relacionadas tanto cos 
contidos teóricos como cos procedementos prácticos. 

 Probas específicas:  

 Traballos escritos sobre as Unidades non superadas. 

 Exames escritos que inclúan preguntas de desenvolvemento, tipo 
test e cálculos das Unidades non superadas. 

 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 Alumnado con as dúas primeiras avaliacións superadas:poden 

mellorar a nota final mediante a realización das tarefas de repaso, 
ampliación. 

 Alumnado con algunha das primeiras avaliacións suspensa: 
programaranse  tarefas de repaso, reforzo e recuperación co 
obxectivo de acadar os Criterios de Avaliación mínimos para a 
superación do módulo. 

 Calquera alumno/a  que non entregue calquera das actividades do 
3ºtrimestre ou as entregue despois do prazo,e teña a 1ºe 2º 
avaliación pendendente,  quedará automaticamente para 
setembro. 

 Se no caso de voltar antes de rematar o curso as aulas  farase un 
exame de recuperación das avaliacións suspensas. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

 

 Probas prácticas similares ás realizadas durante o desenvolvemento 
das diferentes Unidades ao longo do curso.60% 

 Exames escritos que inclúan preguntas de desenvolvemento, tipo 
test e cálculos das Unidades non superadas.40% 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Memoria –resumo  unidades non superadas. 

 Traballo unidades non superadas. 
 Cuestionario unidades non superadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Correo electrónico formato PDF ou DOC ou ODT con petición de 
remisión solucionada.(todos con conectividade) 

Materiais e recursos Libro de texto,apuntamentos enviados polo docente. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Alumnado:corre electrónico corporativo 
Familias: Chamadas os pais menores de idade e directamente o 
alumno maior de idade. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 

CURSO:2º FPB 
CICLO FORMATIVO:MANTEMENTO DE VEHÍCULOS 
MÓDULO PROFESIONAL:MECÁNICA DO VEHÍCULO 
DEPARTAMENTO:AUTOMOCIÓN 
DATA:11/05/2020 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel 
analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as 
actuacións de mantementorequirida (NO COMPLETA) 

CA1.2 Comprobáronse os niveis do circuíto de lubricación e refrixeración e, en 
caso necesario, repuxéronse, segundo as normas e condicións de seguridade 
establecidas 
CA1.3 Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto de lubricación e 
refrixeración, nas condicións de seguridade requiridas, e comprobáronse os 
seus niveis segundo as especificacións de fábrica 
CA1.4 Realizouse a substitución de compoñentes básicos do circuíto de 
engraxamento (filtro de aceite, cárter, etc.) segundo os procedementos 
establecidos e as especificacións de fábrica 
CA1.5 Substituíronse elementos básicos do circuíto de refrixeración e 
comprobouse a ausencia de fugas, aplicando os pares de aperto especificados 
por fábrica e conforme as condicións de seguridade requiridas 
CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de 
gasóleo, etc.) e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as 
condicións de seguridade establecidas 
CA1.7 Substituíronse as buxías de acendemento e os quentadores en motores 
de gasolina e diésel respectivamente, utilizando a ferramenta adecuada, e 
comprobouse o seufuncionamento, seguindo as normas e as condicións de 
seguridade establecidas 
CA1.8 Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e o seu  
funcionamento, conforme as especificacións de fábrica 
CA1.9 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro 
nivel das ferramentas, dos equipamentos e dos utensilios utilizados, segundo 
as especificacións de fábrica 
CA1.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos adecuados, procurando non causar 
dano aos elementos periférico 
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RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas 
do vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica 
as actuacións demantemento requirida (NO COMPLETA) 

CA2.1 Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema de 
suspensión e rodas coas características construtivas dos elementos que os 
compoñen sobre o sistema de suspensión. 
CA2.2 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos amortecedores do vehículo 
seguindo as especificacións de fábrica e tendo en conta as condicións de 
seguridade requiridas 
CA2.3 Separouse o amortecedor do seu resorte en condicións de seguridade, 
utilizando o utensilio axeitado e seguindo as especificacións de fábrica 
CA2.4 Desmontáronse e montáronse as barras de torsión dun vehículo e 
comprobouse a súa posición, seguindo as especificacións de fábrica 
CA2.5 Repuxéronse as béstas de suspensión tendo en conta os 
procedementos establecidos e as especificacións de fábrica 
CA2.6 Desmontouse a barra estabilizadora e comprobouse o seu 
funcionamento e a incidencia destas no vehículo 
CA2.7 Relacionouse o tipo de roda e de pneumático coa nomenclatura 
impresa, a composición e a estrutura 
CA2.8 Desmontouse a roda do vehículo, substituíndo ou reparando o 
pneumático co equipamento adecuado, con corrección, identificando as súas 
partes e seguindo as normas de seguridade estipuladas 
CA2.10 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro 
nivel dos equipamentos, as ferramentas e os utensilios utilizados, segundo as 
especificacións de fábrica 
CA2.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando 
as técnicas e os procedementos axeitados 

RA3 - Realiza o mantemento básico do sistema de transmisión e freos, 
analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as 
actuacións de mantemento requiridas. 

CA3.1 Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema de 
transmisión e freos coas características construtivas e os elementos que o 
compoñen. 
CA3.2 Comprobáronse os niveis de fluídos da caixa de cambios e do 
diferencial, e repuxéronse ou substituíronse en caso necesario, cos utensilios 
adecuados 
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CA3.3 Realizouse a substitución dos árbores de transmisión e semiárbores 
tendo en conta os tipos e os elementos que os compoñen, segundo as 
especificacións de fábrica. 
CA3.4 Verificáronse os niveis do líquido de freos e repuxéronse ou 
substituíronse en caso necesario, segundo os procedementos establecidos 
CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pastillas e zapatas de freos, e  
axustáronse os seus elementos segundo as especificacións de fábric 
CA3.6 Substituíronse os discos e os tambores de freos, tendo en conta os 
procedementos establecidos e as especificacións de fábrica 
CA3.7 Verificouse a ausencia de fugas nos elementos substituídos . 
CA3.8 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro 
nivel das ferramentas e dos equipamentos utilizados, segundo as 
especificacións de fábrica 
CA3.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos adecuados 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados das operacións de mecánica do 
vehículo (NO COMPLETA) 

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os 
requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de mecánica do 
vehículo 
CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da 
colaboración, da motivación e da formación no éxito nas operacións de mecánica do 
vehículo 

CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora 
relacionada coas operacións de mecánica do vehículo. 
 

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles 
riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de 
protecciónindividual e aplicando o procedemento de recollida de residuos 
adecuado 

CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar 
sobre seguridade nos equipos de taller. 
CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso  
CA5.3 Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade 
persoal e ambiental requirida 
CA5.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 11 CICLO FORMATIVO: 
CURSO: 

MÓDULO PROFESIONAL: 
 

  

 

individual nasactividades 
CA5.5 Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no 
taller de mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos 
CA5.6 Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os 
líquidos, e dispuxéronse para a súa posterior recollida 
CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e 
limpeza 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 

 Coñecementos teórico. 

 Traballos e exercicios realizados. 

 Participación e relación no entorno da realización das actividades e a 
entrega en prazo ou non entrega. 

 Observación do coñecemento das normas de prevención de riscos 
laborais e protección ambiental, organización e orde. 

 
 

Instrumentos: 

 -Observación  do alumnado: participación.(entrega ou non) 

 Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos , 
memoria-resumo, etc. 

 Probas específicas:  
 Traballos escritos sobre as Unidades non superadas. 
 Cuestionarios que inclúan preguntas de desenvolvemento, tipo test 

e cálculos das Unidades non superadas. 
Os alumnos/as que teñan este módulo pendente ou algunha parte do 
mesmo realizaran a recuperación do mesmo ou desa parte no período 
comprendido para realización das FCT (3º trimesre) 
Avaliación e tratamento dos Módulos pendentes: 
Aqueles alumnos/as co Módulo pendente, o profesor proporá un plan de 
traballo con expresión dos contidos mínimos esixibles establecidos nesta 
Programación e das actividades recomendadas. Así mesmo, programaranse 
probas parciais, de carácter trimestral, para verificar a superación do 

Módulo, no que se aplicarán os criterios de cualificación e instrumentos de 
avaliación recollidos no punto 5 da Programación. 

 Se no caso de voltar antes de rematar o curso as aulas  farase un 
exame de recuperación das avaliacións suspensas,tanto práctico 
como teórico. 

 

Cualificación final 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 Alumnado con as dúas primeiras avaliacións superadas:poden 

mellorar a nota final mediante a realización das tarefas de repaso, 
ampliación. 

 Alumnado con algunha das primeiras avaliacións suspensa: 
programaranse  tarefas de repaso, reforzo e recuperación co 
obxectivo de acadar os Criterios de Avaliación mínimos para a 
superación do módulo. 
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 Calquera alumno/a  que non entregue calquera das actividades do 
3ºtrimestre ou as entregue despois do prazo e teña a 1ºe 2º 
avaliación pendendente  quedará automaticamente para setembro. 

 Se no caso de voltar antes de rematar o curso as aulas  farase un 
exame de recuperación das avaliacións suspensas tanto teórico 
como práctico. 
 
 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

  Probas prácticas similares ás realizadas durante o desenvolvemento 
das diferentes Unidades ao longo do curso.60% 

 Exames escritos que inclúan preguntas de desenvolvemento, tipo 
test e cálculos das Unidades non superadas. 40% 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 11 CICLO FORMATIVO: 
CURSO: 

MÓDULO PROFESIONAL: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Memoria –resumo  unidades non superadas. 

 Traballo unidades non superadas. 

 Cuestionario unidades non superadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Correo electrónico formato PDF ou DOC ou ODT con petición de 
remisión solucionada.(todos con conectividade) 

Materiais e recursos Libro de texto,apuntamentos enviados polo docente 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 11 CICLO FORMATIVO: 
CURSO: 

MÓDULO PROFESIONAL: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado:corre electrónico corporativo 
Familias: Chamadas os pais menores de idade e directamente o 
alumno maior de idade. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1 - Realiza operacións de medidas eléctricas básicas, tendo en conta 
a relación entre as magnitudes e as características dos equipamentos 
de medida 

CA1.1 - Relacionáronse os circuítos eléctricos básicos dun vehículo co seu 
funcionamento 
CA1.2 - Relacionáronse os elementos eléctricos e electrónicos básicos utilizados no 
automóbil coa súa composición, o seu funcionamento e a súa simboloxía 
CA1.3 - Comprobouse o funcionamento do circuíto eléctrico básico do vehículo, 
medindo voltaxe, continuidade, resistencia e intensidade, en relación coas súas 
unidades de medida 
CA1.4 - Realizáronse co polímetro medicións eléctricas de asociacións de resistencias 
en serie e paralelo sobre circuítos eléctricos básicos, segundo os procesos 
establecidos 
CA1.5 - Relacionouse o valor das resistencias empregadas nos circuítos eléctricos 
básicos do vehículo co seu código de cores 
CA1.6 - Realizáronse medicións de intensidade coa pinza amperimétrica sobre 
circuítos eléctricos básicos do vehículo, segundo os procesos establecidos 
CA1.7 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando 
as técnicas e os procedementos adecuados 

RA2 - Realiza operacións de mantemento básico de elementos do circuíto de 
carga e arranque, tendo en conta a relación entre os seus parámetros de 
funcionamento e as especificacións de fábrica 

CA2.1 Relacionáronse os principios de funcionamento dos sistemas de carga e 
arranque cos seus compoñentes e coa situación no vehículo 
CA2.2 Controlouse o nivel de electrólito da batería segundo as normas establecidas 
e, en  caso necesario, repúxose 
CA2.4 Substituíuse a batería e comprobouse a súa conexión e o seu funcionamento,  
conforme as condicións de seguridade requiridas 
CA2.5 Realizouse a substitución do motor de arranque e comprobouse a intensidade 
que  recibe e o seu funcionamento, conforme os procesos establecidos e as 
condicións de seguridade requiridas 
CA2.6 Realizouse a substitución do alternador e comprobouse a carga da batería 
conforme os procesos establecidos 
CA2.7 Realizouse a carga de baterías mediante o cargador segundo os parámetros e 
as características técnicas establecidas 
CA2.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando 
os procedementos e as técnicas establecidas 
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CA2.9 Mantivéronse as medidas de seguridade que o traballo require 

RA3 - Realiza o mantemento básico dos sistemas auxiliares do vehículo, 
analizando os elementos que compoñen cada circuíto e tendo en conta a 
relación entre os seus parámetros de funcionamento e as especificacións de 
fábrica 

CA3.1 Relacionáronse os elementos básicos dos sistemas auxiliares do vehículo cos 
elementos que os compoñen, a súa situación e o seu funcionamento 
CA3.2 Realizouse a substitución de faros e pilotos do vehículo e comprobouse o seu 
funcionamento e as súas características, segundo as especificacións de fábrica 
CA3.3 Substituíronse as lámpadas dos sistemas auxiliares, identificando o tipo e a 
nomenclatura serigrafiada, segundo os procedementos establecidos 
CA3.4 Verificouse a continuidade dos fusibles e, en caso necesario, substituíronse, 
tendo en conta as características do fusible e a cantidade de corrente que soporte 
CA3.5 Substituíronse os relés dos sistemas auxiliares do vehículo, tendo en conta a 
relación entre o tipo de relé e o circuíto correspondente 
CA3.7 Substituíronse as bucinas do vehículo e verificouse o seu funcionamento 
CA3.8 Realizouse a substitución do limpaparabrisas, lavaparabrisas e lavafaros, e 
comprobouse o seu axuste e o seu funcionamento, segundo as especificacións 
técnicas 
CA3.9 Substituíronse os interruptores e os conmutadores do vehículo, e 
comprobouse o seu funcionamento 
CA3.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando 
as técnicas e os procedementos adecuados 
 
 

RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles 
riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección 
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos 

CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que 
se vaian  empregar e as máquinas que se vaian manexar 
CA5.2 Identificáronse os riscos eléctricos en diferentes operacións do proceso 
CA5.3 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso 
CA5.4 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal e ambiental 
CA5.5 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas 
actividades 
CA5.6 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller, e depositáronse nos 
seus contedores específicos 
CA5.7 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida 
CA5.8 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

1. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do 
vehículo 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Este modulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos 
están en período de recuperación 

Instrumentos: 
Este módulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están 

en período de recuperación 
 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do módulo basearase na 
valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
 
Se non alcanza unha nota superior a 5 puntos sobre 10 con estas 
actividades terá que realizar a proba final de xuño para poder demostrar  
que alcanzou os mínimos esixibles reflexados nos CA. 
 
Será requisito imprescindible para a valoración final, realizar a entrega de 
tódalas actividades en tempo e forma.  
 
O alumno que non faga a entrega das actividades nin xustifique o motivo 
irá directamente a proba final de xuño. 

Proba final de 
xuño 

Para os alumnos que non se encontren en situación de ensinanza 
obrigatoria e perdan o dereito á avaliación continua, tal como se contempla 
na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes de xuño á que 
teñen dereito tanto estes alumnos como os alumnos que non alcanzaron os 
contidos mínimos cás actividades de recuperación (ou simplemente nos as 
entregaron). Esta proba permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos 
resultados de aprendizaxe establecidos.  
 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e 
cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais 
da materia do modulo. Esta proba terá un valor dun 40% sobre o total da 
nota final. 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións 
prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión 
das clases), que o alumno terá que resolver dunha maneira axeitada e 
técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará 
as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a 
dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa 
realización.  
Esta proba terá un valor dun 60% sobre o valor total da nota final. 
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Nota final: 40% + 60% = 100%(mínimo para alcanzar o aprobado 50%) 
 
Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as citadas probas de 
unha forma presencial, a nota final establecerasecas actividades reenviadas 
polos alumnos ou se e o caso, a tecnoloxía e rede o permite, realizarase de 
forma online por mediodunhas cuestións escritas que abarquen preguntas 
relacionadas cá parte conceptual e procedemental do módulo. 
Nesta ou nestas probas o alumno terá que conseguir un mínimo de un 5 
sobre 10 puntos para superar o módulo. 
 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do 
centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do 
centro onde os alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse 
realizar en varios dias se así o determina o equipo docente. 

O alumno terá de igual maneira que alcanzar unha valoración de 5 puntos 
sobre un total de 10 como mínimo nesta/s proba/s para aprobar. 
 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non superen o modulo na fase de recuperación, nin na 
proba final de xuño realizaran unha última proba extraordinaria en 
setembro tal como establece a normativa para este tipo de formación. 
 
A proba de setembro igual ca de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta probaconstará nunha serie de exercicios e 
cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais 
da materia do modulo. Esta proba terá un valor dun 40% sobre o total da 
nota final. 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións 
prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión 
das clases), que o alumno terá que resolver dunha maneira axeitada e 
técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará 
as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a 
dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa 
realización.  
Esta proba terá un valor dun 60% sobre o valor total da nota final. 
 
Nota final: 40% + 60% = 100%(mínimo para alcanzar o aprobado 50%) 
 
A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do 
centro as cales se publicaran na táboa de anuncios e na paxina web do 
centro onde os alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse 
realizar en varios dias se así o determina o equipo docente. 
 

Se por razóns de extensión da fase de alarma non se pode realizar as probas 
antes citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase se e o 
caso, a tecnoloxía e rede o permite, de forma online por mediodunhas 
cuestións escritas que abarquen preguntas relacionadas cá parteconceptual 
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e procedemental do módulo. 
O alumno terá de igual maneira que alcanzar unha valoración de 5 puntos 
sobre un total de 10 como mínimo nesta/s proba/s para aprobar. 

 

Avaliación do 
alumnado con 

módulo suspenso 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán 
principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta 
modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 
Neste curso académico e necesarioe obrigatorio por motivos excepcionais 
facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación 

do 
alumnado con módulos suspensos. 
 
Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte 
do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie  
de traballos,fichas e cuestionarios.  
Estes serán enviados e remitidos vía online ben pola aula virtual do centro  
ou porcalqueraoutro medio que acorden entre o alumno e profesor. 
Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos  
mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo 
impartidas ata a fecha de suspensión das clases pormotivo do estado de 
alarma. 
Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 
O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos  
de media en tódalas tarefas para superar o módulo mediante este items de  
valoración. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais 
(mensaxeira, aula virtual do centro ou videoconferencias) debido a 
obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 
 
Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre 
os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este 
realizara na aula virtual do centro e por medio de envíos por correo se o 
alumno non dispón de acceso a esta aplicación por problemas de conexión 
de rede. 
 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos 
traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 
Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información 
relacionada, interpretación documentos, novidades técnicas, 
investigación, etc.) 
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O docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e 
segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os 
obxectivos mínimos propostos nesta modificación. 
 
Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos 
expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións 
ou apartados cualificaranse co mesmo valor. 
 
Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e 
dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os obxectivos 
mínimos do módulo 
 
 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se 
establece no apartado da proba final de xuño 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación 
basearanse en tarefas, cuestionarios, elaboración de traballos, etc.,sobre a 
materia impartida eos recursos aportados polo docente. 
 
Estes recursos son basicamente resumes das UDs impartidas durante o curso 
nos que se reflexan as partes mais importantes de cada tema, os cales se 
consideran imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do 
módulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle ó docente no seu caso particular en que 
parte da materia ten dúbidas para centrarse mais nela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

colectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos 
esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía 
individualizada, centrándose no problema ou dificultade individual que cada 
alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que tódolos alumno non teñen conectividade, utilízase 
como recurso para o envío de documentación e tarefasdas diferentes UDs. 
(libros, manuais, documentos, vídeos, etc.) e comunicación con eles, o correo 
electrónico dos alumnos/pais e o wasap. 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentesactividades ou tarefas de 
forma individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) e 
reenvíanas da mesma maneira para poder ser corrixidos e valorados. 

 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son 
basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 

 
Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para 
que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Para realizar a comunicación, envío de documentación e reenvío desta 
entre  docente/alumnado farase cá axuda do telefono, o wasap, e-
mail. 

Publicidade  

A publicación de todos os comunicados referentes a datas da 
avaliación ou temas relacionados con esta realizaranse de forma 
xenérica na paxina web do centro e así mesmo,  debido a pandemia 
que nos afecta este ano tamén o titor comunicará o alumnado 
mediante correo electrónico ou wasap de forma que xustifique esta 
comunicación co alumno. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Instrumentos de  avaliación 
Definir a constitución e funcionamento dos motores de gasolina eDiesel  Actividades e PE (Probas escritas) 
Realizar as reglaxes e postas a punto dos motores de gasolina e Diesel Actividades e PE (Probas escritas) 
Realizar e aplicar as técnicas de desmontaxe, montaxe a axuste dos motores 
de gasolina e Diesel 

Actividades e PE (Probas escritas) 

Realizar a comprobación de elementos dos motores de gasolina e Diesel. Actividades e PE (Probas escritas) 
Realizar o diagnóstico de avarías e a súa reparación dos motores de gasolina 
e Diesel aplicando os procedementosaxeitados. 

Actividades e PE (Probas escritas) 

Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos paraos 
previr. 

Actividades e PE (Probas escritas) 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

1. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  

Identificar os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración. Sistemas Auxiliares do Motor 

Definir o funcionamento dos sistemas de lubricación e refrixeración.  Sistemas Auxiliares do Motor 

Identificación e manipulación de fluidos, (aceites e refrixerantes), que 
empregan os motores de gasolina e Diesel. 

Sistemas Auxiliares do Motor 

Realizar diagnosis, mantemento e reparacións dos sistemas de 
lubricación e refrixeración dos motores de gasolina e diesel aplicando 
os procedementos axeitados. 

Sistemas Auxiliares do Motor 

Aplicaras normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos paraos previr. 

Sistemas Auxiliares do Motor 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos 
alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 1º 
e 2º parcial, debido o estado de alarma que nos atopamos. Tamén se 
poderán planificar actividades de ampliación para os alumnos que teñan 
aprobado o 1º e o 2º parcial. 

 

Devido a que non tódolos alumnos teñen conectividade nin dispoñen de 
medios, non se pode facer uso da aula virtual do centro. Utilizaranse 
outros medios dixitais como(mensaxería,  emails, ou wasap) polos cales se 
lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, 
(sobre os recursos aportados polo docente) cá axuda duns cuestionarios 
ou traballos, que este realizará e reenviará o docente polo mesmo medio 
que foi recibido no tempo establecido para a súas realización. 

 

Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de tódolos 
traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos durante este 
período de ensinanza non presencial 

 

Instrumentos: 

Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 
puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas preguntas, cuestións 
ou apartados da actividade cualificaranse co mesmo valor. 

 

Se o alumno entrega tódolos traballos e a súa valoración alcanza ou supera 
o 5 sobre 10 puntos, considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do 
módulo. 

 

      Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final de curso que 
se establece o seu procedemento no apartado: Proba final de xuño. 
 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na 
valoración da nota media, (50% para cada avaliación), entre a primeira e a 
segunda avaliación. 
 
O traballo realizado no terceiro trimestre teráse en conta para recuperar 
as avaliacións suspensas, e no caso de ter aprobadas as dúas avaliacións 
sóo se terá en conta para subir nota. 
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No caso de non recuperar as avaliacións suspensas mediante as 
actividades que se lle propuxeron en este período especial, o alumno terá 
que ir á proba especial de Xunio. 
 
 

Proba final de 
xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, e tal como se 
contempla na norma, prevese unha proba extraordinaria de avaliación á 
que teñen dereito, que permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos 
resultados de aprendizaxe establecidos.  

Alumnado con 
módulo suspenso 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán 
principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta 
modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 
Neste curso académico e necesarioe obrigatorio por motivos excepcionais 
facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación 

doalumnado con módulos suspensos. 
 
Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte 
do alumno e na verificación por parte do docente unha serie de traballos, 
fichas e cuestionarios enviados vía online pola aula virtual do centro ou por 
calquera outro medio que acorden entre o alumno e profesor sobre as UDs 
impartidas ata a fecha de suspensión das clases pormotivo do estado de 
alarma,relacionados coas actividades non superadas. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais 
(mensaxeira, aula virtual do centro ou videoconferencias) debido a 
obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 
 
Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre 
os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este 
realizara na aula virtual do centro e por medio de envíos por correo se o 
alumno non dispón de acceso a esta aplicación por problemas de conexión 
de rede. 
 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos 
traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 
Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (búsqueda de 
información, interpretación documentos, novidades técnicas etc.) 
 
O docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e 
segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os 
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obxectivos mínimos propostos nesta modificación. 
 
Se o alumno ten tódolos traballos correctamente e con un valor de un 50% 
ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do módulo 
 
 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se 
establece no apartado da proba extraordinaria de xuño 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación 
basearanse sobretodosobreos recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que 
se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran 
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que 
parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

colectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos 
esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía 
individualizada, centrándose no problema ou dificultade individual que cada 
alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como 
soporte a aula virtual do centro, onde se lle colgan os recursos das diferentes 
UDs. (libros, manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma 
individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
A aula virtual serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver 
o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son 
basicamente os utilizados durante o  curso: 
 Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
 
Estes materiais todos os alumno téñenos colgados na aula virtual do centro. 
 
Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para 
que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Neste curso académico os alumno son todos maiores de idade polo 
que a información emitiráselle o alumnado directamente. 
 
Para realizar a comunicación, envío de documentación e reenvío desta 
entre  docente/alumnado farase cá axuda da aula virtual do centro, o 
telefono, o wasap, e-mail. 

Publicidade  

A publicación de todos os comunicados referentes a datas da 
avaliación ou temas relacionados con esta realizaranse de forma 
xenérica na paxina web do centro e así mesmo,  debido a pandemia 
que nos afecta este ano tamén o titor comunicará o alumnado 
mediante correo electrónico ou wasap de forma que xustifique esta 
comunicación co alumno. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Instrumentos de  avaliación 

CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os 
circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, 
para o que se interpretou a documentación técnica. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en 
relación coa operatividade do sistema. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e 
dinámicos seguindo especificacións técnicas. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA1.1 Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do 
vehículo. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 
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CA1.2 Relacionáronse as forzas que interveñen nos sistemas de 
transmisión co desprazamento do vehículo. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA2.9 Determináronse as causas da avaría. Actividades e PE (Probas Escritas) 
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CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de  posibles dificultades. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Actividades e PE (Probas Escritas) 

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de Actividades e PE (Probas Escritas) 
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protección ambiental  nas operacións realizadas. 

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida no sistema. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

1. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  

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

Sistemas auxiliares do motor. 

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

Sistemas auxiliares do motor. 

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. 

Sistemas auxiliares do motor 

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos 
alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 
1º e 2º parcial, debido o estado de alarma que nos atopamos. Tamén se 
poderán planificar actividades de ampliación para os alumnos que teñan 
aprobado o 1º e o 2º parcial. 

 

Devido a que non tódolos alumnos teñen conectividade nin dispoñen de 
medios, non se pode facer uso da aula virtual do centro. Utilizaranse 
outros medios dixitais como(mensaxería,  emails, ou wasap) polos cales 
se lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, 
(sobre os recursos aportados polo docente) cá axuda duns cuestionarios 
ou traballos, que este realizará e reenviará o docente polo mesmo medio 
que foi recibido no tempo establecido para a súas realización. 

 

Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de 
tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos 
durante este período de ensinanza non presencial 

Instrumentos: 

Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 
puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas preguntas, cuestións 
ou apartados da actividade cualificaranse co mesmo valor. 

 

Se o alumno entrega tódolos traballos e a súa valoración alcanza ou 
supera o 5 sobre 10 puntos, considerase que alcanzou os obxectivos 
mínimos do módulo. 

 

Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final de curso que se 
establece o seu procedemento no apartado: Proba final de xuño. 

 

Cualificación 
final 

Para obter a cualificación final do modulo de cada alumno terase en 
conta tódalas actividades ou tarefas que este realizara neste período así 
como as cualificacións dos parciais anteriores. 

 

O docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período 
e segundo os resultados, e valorará se estes son suficientes para alcanzar 
os  mínimos esixibles propostos nesta programación. 

 

Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  cá 
realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño 
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para poder demostrar que  ten adquirido os mínimos esixibles reflexados 
nos CA. 

 

Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en 
tempo e forma para a súa valoración final.  

 

O alumno que non faga a entrega das actividades nin xustifique o motivo 
irá directamente a proba final de xuño. 

Proba final de 
xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), ou non 
alcancen os mínimos esixibles cás actividades neste período (tal como se 
contempla na normativa), prevese unha proba final de avaliación no mes 
de xuño. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a 
adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 

A esta proba final segundo valore o docente individualmente para cada 
alumno poderá examinar a este da materia de tódalas UDs. ou soamente 
dalgunha parte concreta. 

 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  

Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e 
cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos 
conceptuais da parte teórica do módulo. Cada exercicio terá unha 
puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en 
cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o 
alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 

 

Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións 
prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da 
suspensión das clases), que o alumno terá que resolver dunha maneira 
axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha.  

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes 
citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas 
actividades reenviadas polos alumnos neste período. 

 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do 
centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do 
centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse 
realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 

 

 alumnado con Criterios de avaliación: 
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materia suspensa  

Criterios de cualificación: 
Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte 
do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie  
de tarefas.  
 
Estes serán enviados e remitidos vía online, por calquera medio que  
acorden entre o alumno e profesor. 
 
Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos  
mínimos e imprescindibles de todas as UDsdo módulo. 
 
Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 
 
O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas, asimismo necesita  
conseguir un mínimo de 5 puntos de media en tódalas tarefas para 
superar o módulo mediante estesitems de valoración. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Para os alumnos de 2º curso que teñan este módulo pendente 
enviaráselle unha serie de recursos e actividades para axudarlle a que 
poidan alcanzar os  mínimos esixibles plantexados para este módulo. 

 

Para elo utilizaranse os medios  (mensaxeira, telefono e wasap) debido a 
obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 

 

Farase un seguimento do traballo que está a levar a cabo o alumno sobre 
os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este 
realizará e reenviará o docente polo mesmo medio que os recibiupara 
ser revisado e valorado. 

 

Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de 
tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos. 

 

O docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período 
e segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os 
obxectivos mínimos propostos nesta modificación. 

 

Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos 
expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, 
cuestións ou apartados cualificaranse co mesmo valor. 

 

Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración 
e dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os 
obxectivos mínimos do módulo. 
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 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se 
establece no apartado da proba final de xuño 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación 
basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 

 

Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que 
se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran 
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  

 

O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en 
que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

colectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta que hai alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, 
nalgunha das anteriores avaliacións, neste período  utilizarase unha 
metodoloxía individualizada, centrándose no problema ou dificultade 
individual que cada alumno presenta. 

 

Para este grupo xa que non tódolos alumnos teñen conectividade, para 
usar a aula virtual do centro, utilízase como soporte o correo electrónico ou 
o wasap para enviarlles as diferentes tarefas e recursos.  

 

Os alumnos pola súa parte realizan as diferentesactividades de forma 
individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) as cales 
lle reenviarán o docente para a súa valoración. 

 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados neste período lectivo non presencial  son 
basicamente os utilizados durante o  curso: 

Libro de texto,  

Didácticos e manuais técnicos,  

Vídeos técnicos,  

Apuntes e resumes aportados polo docente. 

 

Tamén se utiliza o correo electrónico e o teléfono mediante o wasap para 
que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Neste curso académico os alumno son menores e maiores de idade 
polo que a información emitiráselle os pais e o alumnado 
directamente segundo o caso. 

 

Para realizar a comunicación, envío de documentación e reenvío 
desta entre  docente/alumnado  farase cá axuda do telefono, o 
wasap ou e-mail.  

Publicidade  

A publicación de todos os comunicados referentes a datas da 
avaliación ou temas relacionados con esta realizaranse de forma 
xenérica na paxina web do centro e así mesmo,  debido a pandemia 
que nos afecta este ano tamén o titor comunicará o alumnado 
mediante correo electrónico ou wasap de forma que xustifique esta 
comunicación co alumno. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 
CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas. 

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

CA1.2 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e 
determinouse a información contida neste. 

CA1.4 Reflectíronse as cotas. 

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación 
coas medidas que haxa que efectuar. 

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. 

CA2.3 Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e 
interpretáronse os conceptos de nonios e de apreciación. 

CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos 
para efectuar a medición e o trazado de pezas. 

CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos 
instrumentos adecuados e coa precisión esixida. 

CA2.8 Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización 
da peza. 

CA3.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no 
automóbil (fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc). 

RA3 - Mecaniza 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. 

CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do 
mecanizado.  

CA3.5 Determinouse a secuencia de operacións necesarias. 

CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra 
cos materiais, os acabamentos e as formas que se desexen.  

CA3.7 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos 
para executar a peza. 

CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as 
técnicas correspondentes (limadura, corte, etc.). 
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CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra 
axustar nas máquinas segundo o material que se tradee. 

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

CA4.3 Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. 

CA4.5 Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a 
lubricación adecuada. 

CA4.7 Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a 
realización do parafuso. 

CA4.8 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e 
exterior, e efectuouse a lubricación correspondente. 

CA4.10 Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. 

 

 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021 

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e 
describe as técnicas utilizadas en cada caso. 

MP0453. Sistemas auxiliares do motor 

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

MP0453. Sistemas auxiliares do motor 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos de avaliación:  
- Control dos coñecementos teóricos. 
- Control dos coñecementos relacionados cos procesos e técnicas de 
traballo. 
 - Observación do coñecemento das normas de prevención de riscos 
laborais e protección ambiental, organización e orde. 
- Participación e entrega das tarefas propostas. 

Instrumentos de avaliación: 
- Observación  do alumnado, participación e entrega de tarefas. 
- Análise das producións do alumnado: proxectos, traballos , memoria-
resumo, etc. 
- Táboas de observación da realización de prácticas durante os dous 
primeiros trimestres. 
- Exames teóricos e Probas Prácticas durante os dous primeiros trimestres. 
- Traballos e tarefas escritas de repaso, reforzo e recuperación durante o 
terceiro trimestre relacionadas tanto cos contidos teóricos como cos 
procedementos prácticos. 

Cualificación final 

-Alumnado con as dúas primeiras avaliacións superadas: farase a media 
aritmética da nota das dúas primeiras avaliacións, podendo mellorar a nota 
final mediante a realización das tarefas de repaso, reforzo e recuperación. 
-Alumnado con algunha das primeiras avaliacións suspensa: levaranse a 
cabo  tarefas de repaso, reforzo e recuperación co obxectivo de acadar os 
Criterios de Avaliación imprescindibles para a superación do módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: o alumnado con materia pendente ou perda de 
dereito a avaliación continua, deberá demostrar o dominio dos Criterios de 
Avaliación programados mediante unha proba que incluirá: 
-Contidos teóricos impartidos no módulo. 
-Contidos prácticos a través de tarefas e cuestións prácticas. 

Criterios de cualificación: 
- Parte relativa a coñecementos de contidos teóricos: 50 %. 
- Parte relativa a coñecementos de contidos prácticos: 50 %. 
- Deberase obter unha nota de a lo menos 4 sobre 10 en cada unha das 
partes, así comounha media entre ambas notas superior a 5 sobre 10. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: deseñaranse as 
anteriormente citadas probas de recuperación que corresponderán cos 
distintos Criterios de Avaliación non superados, dentro das posibilidades 
que a situación permita. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Envíase una presentación/resume realizada polo docente na que se 
inclúen os contidos teóricos así como una explicación dos distintos 
procesos de realización dos procedementos prácticos, xunto con 
enlaces a vídeos demostrativos de ditos procesos.  
As tarefas consisten na lectura de presentacións, o visionado dos 
vídeos correspondentes, a realización dun resumen do exposto e a 
realización de exercicios tanto teóricos como relativos aos 
procedementos prácticos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío ao alumnado de tarefas semanais a través de correo 
electrónico. 
Dáse a posibilidade de realizalas tanto mediante ordenador (enviando 
o arquivo correspondente) como en papel (enviando neste caso 
fotografías) debido ás distintas circunstancias de desenvolvemento do 
teletraballo e da conectividade do alumnado. 
Ademais, tanto vía correo electrónico como a través do telefono 
móbil, realízanse as aclaracións correspondentes de todo tipo de 
dúbidas, comentarios e suxestións que poidan xurdir. 

Materiais e recursos 
Ordenadores (só nalgún caso), teléfono móbil, conexión a internet 
(nalgúns casos deficiente, escasa e intermitente), correo electrónico, 
presentacións, vídeos demostrativos, documentación técnica. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da súa publicación na páxina web do centro ao alumnado, 
polas vías de comunicación que se están a utilizar en cada caso para 
levar a cabo o teletraballo. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

UF1  

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 

polasúasimboloxía e realizouse a súa representación. 

– 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 

cofuncionamento do circuíto. 

– CA1.8. Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da 

corrente. 

– CA1.9. Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do 

electromagnetismo. 

– CA1.10. Identificáronse os sensores e os actuadores máisusuais, e a súa 

aplicación en vehículos. 

– CA1.11. Identificáronse as aplicaciónsmáiscomúns en vehículos de 

conxuntos electrónicosbásicos. 

– CA1.12. Enunciáronse os principios da electrónica dixital. 

RA2. Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a 

relación entre afunción dos seus elementos e a operatividade do circuíto. 

– CA2.1. Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. 

– CA2.2. Resolvéronsecircuítos 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. 

– CA2.5. Determináronse e seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os 
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materiaisnecesarios para a montaxe dos circuítos. 

– CA2.6. Realizáronsemontaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga. 

– CA2.7. Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes. 

– 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, eidentifica os riscos asociados, así como as 

medidas e os equipamentos para os previr. 

– CA3.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 

manipulación demateriais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 

electromecánica. 

– CA3.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 

colectivaque cumpra adoptar naexecución de operaciónsna área de 

electromecánica. 

– CA3.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 

manipulación dosmateriais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 

traballoempregados. 

– CA3.4. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 

comoprimeiro 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 ambientalnasoperacións realizadas. 

UF2  

RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a 

situación e afuncionalidade dos seus elementos. 

– CA1.1. Describíronse as características e a constitución do circuíto de 

arranque. 

– CA1.2. Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do 

sistemade arranque. 

– CA1.3. Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos 

dos circuítosde arranque. 

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

– CA1.5. Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra 

realizarnos sistemas de arranque. 

– CA1.6. Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo. 
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RA2. Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación 

entre os síntomas,os efectos e as súas causas. 

– 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 puntode conexión adecuado. 

– CA2.4. Comprobáronseoumedíronse parámetros en función dos síntomas 

detectados. 

– CA2.5. Comparáronse os parámetros obtidosnasmediciónscos 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 deposibles dificultades. 

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

actividades. 

RA3. Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os 

procedementosestablecidos polos fabricantes e aplica as 

súasespecificacións técnicas. 

– CA3.1. Interpretouse a documentación técnica e relacionouseco sistema 

obxecto domantemento. 

– CA3.2. Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a 

súaposta en servizo. 

– CA3.3. Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre 

repararousubstituír. 

– CA3.4. Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos 

conxuntose 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 

funcionalidaderequiridado 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. 
RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 

protección ambiental, eidentifica 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 demateriais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 

electromecánica. 
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– CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 

colectivaque cumpra adoptar naexecución de operaciónsna área de 

electromecánica. 

– CA4.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 

manipulación dosmateriais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 

traballoempregados. 

– CA4.4. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 

comoprimeiro 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 ambientalnasoperacións realizadas. 

UF3  

RA1. Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a 

situación e afuncionalidade dos seus elementos. 

– CA1.1. Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa 

constitución. 

– 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 

controlarnos sistemas de carga. 

– CA1.5. Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, 

en arquitecturasmultiplexadas. 

– CA1.6. Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do 

sistemade carga. 

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

RA2. Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación 

entre os síntomas,os efectos e as súas causas. 

– 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 puntode conexión adecuado. 

– CA2.4. Comprobáronseoumedíronse parámetros en función dos síntomas 

detectados. 

– CA2.5. Comparáronse os parámetros obtidosnasmediciónscos especificados. 

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

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

– CA2.8. Determináronse as causas da avaría. 

– CA2.9. Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 

previsión deposibles dificultades. 

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

actividades. 

RA3. Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica 

procedementos establecidossegundo as especificacións técnicas. 

– CA3.1. Interpretouse a documentación técnica, e relacionouseco sistema 

obxecto domantemento. 

– CA3.2. Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e 

realizouse a súaposta en servizo. 

– CA3.3. Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, 

seguindoprocedementosestablecidos de traballo. 

– CA3.4. Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre 

repararousubstituír. 

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

– CA3.6. Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os 

seus parámetrosde funcionamento. 

– CA3.7. Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a 

funcionalidaderequiridapolo sistema. 

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

actividades. 

RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 

protección ambiental, eidentifica 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 demateriais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 

electromecánica. 

– CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 

colectivaque cumpra adoptar naexecución de operaciónsna área de 

electromecánica. 

– CA4.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 

manipulación dosmateriais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 

traballoempregados. 

– CA4.4. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 

comoprimeiro factor de prevención de riscos. 
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– CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

– CA4.6. Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de 

protección ambientalnasoperacións realizadas. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
UF2  

RA2. Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación 

entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 
CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DO VEHÍCULO 

RA3. Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os 

procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas 

especificacións técnicas. 

CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DO VEHÍCULO 

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. 

CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DO VEHÍCULO 

UF3  
RA1. Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a 

situación e a funcionalidade dos seus elementos. 
CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DO VEHÍCULO 

RA2. Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación 

entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 
CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DO VEHÍCULO 

RA3. Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica 

procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 
CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DO VEHÍCULO 

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. 

CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DO VEHÍCULO 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación do traballo do alumnado: mediante a realización de distintos 
traballos, probas de coñecemento e exercicios de repaso e afianzamento 
das competencias profesionais traballadas ata o día 12 de marzo. Serán 
entregadas polo alumnado, deixando evidencias de aprendizaxe no 
proceso. 
Revisión das tarefas entregadas polo alumnado: levarase a cabo a 
revisión das tarefas entregadas polo alumnado durante o estado de 
alarma, sen a súa non entrega ou a realización correcta das mesmas, o 
alumnado non poderá acadar unha avaliación positiva. 
Realización de probas obxectivas: mediante a realización de exames 
teóricos e teórico-prácticos dos contidos e competencias traballadas 
durante o curso, que poderán ser de forma presencial ou a distancia por 
diversos medios (os cales foron traballados a distancia por medio do 
alumnado durante estes meses, como poden ser videoconferencia, aula 
virtual, etc). Estes métodos sempre se axustarán ó estado de alarma en 
vigor e coas medidas de protección determinadas polo goberno ou a 
dirección de ser o caso. 
Realización de entrevistas e exames orais: de ser o caso, e non podendo 
levar a cabo exames presenciais, poderase facer uso de entrevistas e 
exames orais a través de videoconferencia para poder facer unha análise 
do avance da adquisición de competencias traballadas durante este estado 
de alarma. 

Instrumentos: 
Tarefas asignadas ó alumnado: mediante a entrega e revisión das tarefas 
entregadas (vía informe) polos alumnos nas cales se vai poder afianzar os 
resultados de aprendizaxe que se detallan en apartados anteriores. Estas 
tarefas poden ser tanto teóricas como supostos teórico-prácticos, 
exercicios, traballos de investigación, etc. Sen a entrega de todas estas 
tarefas o alumnado non poderá acadar unha avaliación positiva baixo 
ningunha circunstancia. 
Probas teóricas e teórico-prácticas: poderanse levar a cabo probas tanto 
teóricas como teórico-prácticas para certificar o avance na adquisición dos 
resultados de aprendizaxe por parte do alumnado. Estas probas poden ser 
presenciais, se o estado de alarma, as autoridades en materia sanitaria e a 
dirección en última instancia o permite, podendo ser variadas dependendo 
da situación. Se non se poden facer de forma presencial, faranse de forma 
telemática, combinando probas escritas, probas tipo test e probas orais a 
través de videoconferencia de ser o caso.  
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Cualificación final 

Para a obtención da cualificación final de curso, o alumno deberá acadar os 
seguintes obxectivos: 
 Entrega e cualificación positiva mínima dun 5 de todas e cada unha das 
actividades levadas a cabo durante este terceiro trimestre, sendo esta condición 
necesaria e indispensable. Esta nota suporá un peso dun 50% na nota final. 
 Aprobado cunha nota mínima dun 5 en cada unha das probas teóricas e teórico-
prácticas levadas a cabo, así como as posibles probas orais que se podan derivar 
das circunstancias do estado de alarma  e que serán notificadas ó alumnado polos 
diferentes medios e canles de comunicación dos que se dispón. Poderase facer 
media entre elas cun 4, pero a media final das mesmas deberá ser dun 5. Esta nota 
suporá un peso dun 50% na nota final. 
 No caso de alumnado con perda de dereito de avaliación continua: levarase a 
cabo unha proba final teórica, a cal terá un peso do 50% da nota final, tendo que 
acadar un 5 como mínimo para a superación do módulo; e unha proba teórico-
práctica no caso de non poder facer probas presenciais ou unha proba práctica no 
caso de poder facer probas presenciais, a cal terá un peso do 50% da nota, 
debendo sacar un 5 como mínimo para acadar a avaliación positiva. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non existe proba de setembro en este tipo de formación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non existe alumnado con este perfil 
 

Criterios de cualificación: 
Non existe alumnado con este perfil 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existe alumnado con este perfil 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 12 

CICLO FORMATIVO:CM ELECTROMECÁNICA DE 
VEHÍCULOS AUTOMÓBILES 
CURSO:2019-2020 
MÓDULO PROFESIONAL: SISTEMAS DE CARGA E 
ARRANQUE 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Por parte do docente serán enviadas actividades de lectura e comprensión, 
que poden incluír unha breve explicación a modo de repaso por parte do 
docente, incluíndo vídeos explicativos, e pedindo a realización de distintas 
cuestións e exercicios teóricos sobre o resumido anteriormente, sobre os 
vídeos visionados, etc. 
Outro tipo de actividades que deberán levar a cabo son actividades teórico-
prácticas, nas cales se lles pide ó alumno que resolva cuestións sobre 
procesos prácticos, actividades prácticas ou procedementos prácticos. Estas 
actividades serán variadas e tratarán de cubrir eses aspectos prácticos que 
non se poden levar a cabo no taller. 
Con todo isto, o alumnado procederá á realización dos informes pertinentes 
nos que quede constancia do seu avance, tanto dos termos máis teóricos 
como dos procesos e procedementos prácticos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No caso de alumnado con conectividade, xa que o grupo na súa totalidade 

dispón de algún tipo de conectividade,  no terceiro trimestre procederase a 

facer tarefas de ampliación e repaso co alumnado, estas tarefas serán diversas 

podendo atoparnos con tarefas de síntese e afianzamento de conceptos, tarefas 

teórico- prácticas e tarefas de búsqueda de información e visionado de vídeos 

explicativos. Estas actividades serán enviadas de forma periódoca vía correo 

electrónico (semanalmente). Programaranse clases online a través da 

aplicación Cisco WebexMeetings para levar a cabo explicacións de conceptos 

e aclaración de dúbidas, as cales tamén serán resoltas vía correo electrónico 

ou incluso vía teléfono. 

Existirá flexibilidade á hora da entrega, debido á excepcionalidade da 

situación, podendo realizar a entrega por múltiples canles como poden ser 

arquivos en formato correspondente como por foto, debido ó extraordinario 

da situación. 

Materiais e recursos 

Os materiais usados serán diversos e constarán de ordenador (nos casos que 

así sexa posible), teléfono móbil con acceso a internet, correo electrónico, 

presentacións en diversos formatos, vídeos explicativos e documentación 

técnica de diversa índole (esquemas eléctricos, procesos dos fabricantes, etc). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Páxina web do centro e aquelas canlesque dirección estime oportuno. 
Serán informados tamén nas sucesivas clases virtuais das que dispón 
co grupo, e poderán ser informados vía correo electrónico de ser 
preciso. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Instrumentos de  avaliación 

Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos. Actividades e PE (Probas Escritas) 
Identificáronse as magnitudes e as unidades de medida máis 
usualmenteempregadas en hidráulica e pneumática. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos 
fluídos 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Estimáronse as perdas de carga que se producen na transmisión de forza 
mediante fluídos. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de 
ariete. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos 
defluídos 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumáticos no 
circuítoao que pertenzan 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas Actividades e PE (Probas Escritas) 
Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais 
utilizando simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración 
dos diagramas dasfases de traballo). 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

 Interpretouse o funcionamento do circuíto. Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o 
circuíto 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica. Actividades e PE (Probas Escritas) 
Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan 
coasespecificacións de montaxe. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboa Actividades e PE (Probas Escritas) 
Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo 
procedementosestablecidos. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos 

traballose as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión. 
Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 
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Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva 
que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento 
doselementos que a constitúen 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados 

nossistemas de suspensión. 
Actividades e PE (Probas Escritas) 

Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos e eléctrico-electrónico de 
diversos sistemas. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de 
avarías 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de 
fluídos nossistemas de suspensión. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a 
avaría 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados 
enespecificacións técnicas 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír Actividades e PE (Probas Escritas) 

Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función 
do seuestado. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de 
traballo. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. Actividades e PE (Probas Escritas) 

Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das 
centraiselectrónicas 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación 
técnica 

Actividades e PE (Probas Escritas) 
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Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva 
quecumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación 
dosmateriais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

1. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o 
que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. 

Sistemas de seguridade e confort. 

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 

Sistemas de seguridade e confort. 

  
 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Neste 3º parcial segundo as directrices da xunta, so se traballarán cos 
alumnos e, de forma non presencial actividades de repaso e reforzo do 
1º e 2º parcial, debido o estado de alarma que nos atopamos. Tamén se 
poderán planificar actividades de ampliación para os alumnos que teñan 
aprobado o 1º e o 2º parcial. 

 

Devido a que non tódolos alumnos teñen conectividade nin dispoñen de 
medios para a súa realización non se pode facer uso da aula virtual do 
centro. Utilizaranse outros medios dixitais como(mensaxería,  emails, ou 
wasap) polos cales se lle enviará a documentación pertinente. 

 

Farase un seguimento do traballo que estar a levar a cabo o alumno, 
(sobre os recursos aportados polo docente) cá axuda duns cuestionarios 
ou traballos, que este realizará e reenviará o docente polo mesmo medio 
que foi recibido no tempo establecido para a súas realización. 

 

Será requisito  imprescindible para superar o módulo, a entrega de 
tódolos traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos 
durante este período de ensinanza non presencial 

Instrumentos: 

Cada tarefa que realice o alumno daráselle unha cualificación de 1 a 10 
puntos.  Se non se expresa nada na mesma, tódalas preguntas, cuestións 
ou apartados da actividade cualificaranse co mesmo valor. 

 

Se o alumno entrega tódolos traballos e a súa valoración chega ou 
supera o 5 sobre 10 puntos, considerase que alcanzou os obxectivos 
mínimos do módulo. 

 

Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se 
establece no apartado da proba final de xuño. 

 

Cualificación 
final 

Para obter a cualificación final do modulo de cada alumno terase en 
conta tódalas actividades ou tarefas que o alumno fixera neste período 
así como as notas dos parciais anteriores. 

 

O docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período 
e segundo os resultados, valorará se estes son suficientes para alcanzar 
os  mínimos esixibles propostos nesta programación. 

 

Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  cá 
realización destas actividades terá que realizar a proba final de xuño 
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para poder demostrar que  alcanzou os mínimos esixibles reflexados nos 
CA. 

 

Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en 
tempo e forma para a súa valoración final.  

 

O alumno que non faga a entrega das actividades nin xustifique o motivo 
irá directamente a proba final de xuño. 

Proba final de 
xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua (PD), ou non 
alcancen os mínimos esixibles cás actividades neste período(tal como se 
contempla na normativa), prevese unha proba final de avaliación no mes 
de xuño. Esta proba ou probas permitira ó alumno evidenciar a 
adquisición dos resultados de aprendizaxe establecidos.  

 

A esta proba final segundo valore o docente individualmente para cada 
alumno poderá examinarse a este da materia de tódalas UDs, ou 
soamente dalgunha UD concreta. 

 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  

Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e 
cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos 
conceptuais da parte teórica do módulo. Cada exercicio terá unha 
puntuación segundo a dificultade do mesmo, o cal será reflexado en 
cada pregunta. Se non se expresa todas terán o mesmo valor final. 

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o 
alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 

 

Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións 
prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da 
suspensión das clases), que o alumno terá que resolver dunha maneira 
axeitada e técnica e no tempo establecido para cada unha.  

Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 

Nota final: 50% + 50% = 100% 

 

Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes 
citadas de unha forma presencial, a nota final establecerase cas 
actividades reenviadas polos alumnos neste período, ou con algunha 
proba tipo online. 

 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do 
centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do 
centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse 
realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 
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 alumnado con 
materia suspensa 

Criterios de avaliación: 
  Non se contempla ningún caso neste curso 

Criterios de cualificación: 

Non se contempla ningún caso neste curso 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Non se contempla ningún caso neste curso 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación 
basearanse sobre todo sobre os recursos aportados polo docente. 

 

Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que 
se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran 
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  

 

O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en 
que parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

colectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta que hai alumnos que non alcanzaron os mínimos esixibles, 
nalgunha das anteriores avaliacións, neste período  utilizarase unha 
metodoloxía individualizada, centrándose no problema ou dificultade 
individual que cada alumno presenta. 

 

Para este grupo xa que non tódolos alumnos teñen conectividade, para 
usar a aula virtual do centro, utilízase como soporte o correo electrónico ou 
o wasap para enviarlles as diferentes tarefas e recursos.  

 

Os alumnos pola súa parte realizan as diferentesactividades de forma 
individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) as cales 
lle reenviarán o docente para a súa valoración. 

 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados neste período lectivo non presencial  son 
basicamente os utilizados durante o  curso: 

Libro de texto,  

Didácticos e manuais técnicos,  

Vídeos técnicos,  

Apuntes e resumes aportados polo docente. 

 

Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para 
que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Neste curso académico os alumno son menores e maiores de idade 
polo que a información emitiráselle os pais ou o alumnado 
directamente segundo o caso. 

 

Para realizar a comunicación, envío de documentación e reenvío 
desta entre  docente/alumnado  farase cá axuda do teléfono, o 
wasap, e-mail.  

Publicidade  

A publicación de todos os comunicados referentes a datas da 
avaliación ou temas relacionados con esta realizaranse de forma 
xenérica na paxina web do centro e así mesmo,  debido a pandemia 
que nos afecta este ano tamén o titor comunicará o alumnado 
mediante correo electrónico ou wasap de forma que xustifique esta 
comunicación co alumno. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Instrumentos de  avaliación 

Identifica os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade. Actividades e PE (Probas Escritas) 

Identifica o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo 
as súas características. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Relaciona o uso dos fluídos utilizados nos sistemas de aire 
acondicionado e climatización coas súas propiedades. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Selecciona as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e 
climatización. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Relaciona os parámetros de funcionamento cos sistemas. Actividades e PE (Probas Escritas) 

Describe o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e 
parámetros de funcionamento das centrais electrónicas. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Identifica o elemento ou o sistema que presente a disfunción. Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realiza un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. Actividades e PE (Probas Escritas) 

Selecciona a documentación técnica, e relaciona a simboloxía e os 
esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Selecciona o equipamento de medida ou control, e efectúa a posta en 
servizo do aparello. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Compara os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e 
determina o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Comproba que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin perdas 
de fluído 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Interpreta na documentación técnica os parámetros dos sistemas de 
calefacción, aire acondicionado e climatización. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Realiza un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que 
realizar. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Determina a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para 
recargar o circuíto. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Verifica as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de saída 
do aire. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 
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Verifica a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na 
temperatura do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas 
de calefacción adicional, volantes e asentos calefactables, etc. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Identifica 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. 

Actividades e PE (Probas Escritas) 

Clasifica os residuos xerados para a súa retirada selectiva Actividades e PE (Probas Escritas) 

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

Actividades e PE (Probas Escritas) 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Este módulo impártese no 2º curso de CM, polo que este cadro non corresponde o seu recheo, entendese que é para os 

alumnos que promocionan para 2º. 

1. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Este modulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos 
están en período de recuperación 

Instrumentos: 
Este módulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos están 

en período de recuperación 
 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na 
valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
 
Se o alumno non alcanza unha nota de 5 puntos ou superior sobre 10  ou 
superiorcá realizacióndestas actividades terá que realizar a proba final de 
xuño para poder demostrar que  os mínimos esixibles reflexados nos CA. 
 
Será requisito imprescindible a entrega de tódalas actividades en tempo 
e forma para a súa valoración final.  
 
O alumno que non faga a entrega das actividades nin xustifique o motivo 
irá directamente a proba final de xuño. 

Proba final de 
xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua(PD), e tal como 
se contempla na normativa, prevese unha proba final de avaliación no mes 
de xuño. A esta proba teñen dereito tanto os alumnos con PD como os 
alumnos que non alcanzaron os contidos mínimos cás actividades de 
recuperación ou simplemente non as entregaron. Esta probaou probas 
permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos resultados de aprendizaxe 
establecidos.  
 

A proba final de xuño divídese de dúas partes.  
Unha parte escrita: Esta proba constará nunha serie de exercicios e 
cuestións onde o alumno demostrará o dominio dos contidos conceptuais 
da materia do modulo. . Cada exercicio terá unha puntuación segundo a 
dificultade do mesmo, o cal será reflexado en cada pregunta. Se non se 
expresa todas terán o mesmo valor final. 
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o total da nota final, polo que o 
alumno que non supere esta 1º proba xa non poderá superar o módulo. 
 
Unha parte práctica: Esta proba constará nunha serie de cuestións 
prácticas sobre o temario do módulo (impartido ata a fecha da suspensión 
das clases), que o alumno terá que resolver dunha maneira axeitada e 
técnica e no tempo establecido para cada unha. Esta proba non superará 
as tres horas de duración. Cada cuestión practica terá un valor segundo a 
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dificultade da mesma, o cal será comunicado o alumno a hora da súa 
realización.  
Esta proba terá un valor dun 50% sobre o valor total da nota final. 

 
Nota final: 50% + 50% = 100% 
 
Se por razóns do estado de alarma non se pode realizar as probas antes 
citadas de unha forma presencial, a nota final establecerasecas actividades 
reenviadas polos alumnos ou se e o caso, a tecnoloxía e rede o permite, 
realizarase de forma online por mediodunhas cuestións escritas que 
abarquen preguntas relacionadas cá parte conceptual e procedemental do 
módulo. 
 

A proba ou probas realizarase nas fechas que estableza a dirección do 
centro as cales se publicarán na táboa de anuncios e na paxina web do 
centro, onde os alumno as poderán consultar. Estas probas poderanse 
realizar en varios días se así o determina o equipo docente. 

 

Avaliación do 
alumnado con 

módulo suspenso 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán 
principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta 
modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 
Neste curso académico e necesarioe obrigatorio por motivos excepcionais 
facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación 

do 
alumnado con módulos suspensos. 
 
Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte 
do alumno e na verificación/cualificación por parte do docente unha serie  
de traballos,fichas e cuestionarios.  
Estes serán enviados e remitidos vía online ben pola aula virtual do centro  
ou porcalqueraoutro medio que acorden entre o alumno e profesor. 
Con estas tarefas intentarase axudar ó alumno a que alcance os contidos  
mínimos e imprescindibles de todas as UDs que ten suspensas do módulo 
impartidas ata a fecha de suspensión das clases pormotivo do estado de 
alarma. 
Cada actividade ou tarefa do alumno terá un valor total de 10 puntos. 
O alumno terá que ter tódalas tarefas entregadas e un mínimo de 5 puntos  
de media en tódalas tarefas para superar o módulo mediante este items de  
valoración. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais 
(mensaxeira, aula virtual do centro ou videoconferencias) debido a 
obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 
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Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre 
os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este 
realizara na aula virtual do centro e por medio de envíos por correo se o 
alumno non dispón de acceso a esta aplicación por problemas de conexión 
de rede. 
 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos 
traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 
Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (buscar información 
relacionada, interpretación documentos, novidades técnicas, 
investigación, etc.) 
 
O docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e 
segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os 
obxectivos mínimos propostos nesta modificación. 
 
Cada tarefa por parte do alumno terá unha cualificación de 1 a 10 puntos 
expresada na tarefa.  Se non se expresa nada tódalas preguntas, cuestións 
ou apartados cualificaranse co mesmo valor. 
 
Se o alumno entrega tódolos traballos correctamente e a súa valoración e 
dun  50% sobre o total ou superior considerase que alcanzou os obxectivos 
mínimos do módulo. 
 
 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se 
establece no apartado da proba final de xuño 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación 
basearanse sobre todosobre os recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que 
se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran 
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que 
parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

colectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos 
esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía 
individualizada, centrándose no problema ou dificultade individual que cada 
alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como 
soporte a aula virtual do centro, onde se lle colgan os recursos das diferentes 
UDs. (libros, manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma 
individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
A aula virtual serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver 
o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son 
basicamente os utilizados durante o  curso: 
Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
 
Estes materiais todos os alumno téñenos colgados na aula virtual do centro. 
 
Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para 
que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Neste curso académico os alumno son todos maiores de idade polo 
que a información emitiráselle o alumnado directamente. 
 
Para realizar a comunicación, envío de documentación e reenvío desta 
entre  docente/alumnado farase cá axuda da aula virtual do centro, o 
telefono, o wasap, e-mail. 

Publicidade  

A publicación de todos os comunicados referentes a datas da 
avaliación ou temas relacionados con esta realizaranse de forma 
xenérica na paxina web do centro e así mesmo,  debido a pandemia 
que nos afecta este ano tamén o titor comunicará o alumnado 
mediante correo electrónico ou wasap de forma que xustifique esta 
comunicación co alumno. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 
UF1  

RA1. Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 

conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o 

seu funcionamento. 

– CA1.1. Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a 

súa situaciónno vehículo. 

– CA1.2. Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos 

doscircuítos. 

– 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 

aplicaciónda simboloxía específica. 

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 localización 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. 

– CA2.7. Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes 

de comunicación, seguindo especificacións técnicas. 

– 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 
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actividades. 

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 

necesarios 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, 

electromagnéticos, 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 electrónicos 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. 

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 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 

protección ambiental nas operacións realizadas. 

UF2  
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RA1. Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 

conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, 

e describe o seu funcionamento. 

– CA1.1. Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa 

situaciónno 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 

elementose os conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares. 

– CA1.4. Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

– CA1.5. Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a 

súafuncionalidade e os seus elementos. 

– CA1.6. Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, 

control,sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía 

específica. 

RA2. Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta 

a relación entreos 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 

especificaciónstécnicas. 

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

correcto. 

– CA2.5. Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e 

as súasanomalías, 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 

parámetrosobtidos. 

– CA2.8. Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o 

proceso decorrección. 

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

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

actividades. 
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RA3. Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, 

para o que interpretae aplica os procedementos establecidos e as 

especificacións técnicas. 

– CA3.1. Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos 

necesarios 

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, 

electromagnéticos, 

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 electrónicos 

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. 

RA4. Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, 

para o que seleccionaos procedementos, os materiais, os compoñentes e 

os elementos necesarios. 

– CA4.1. Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa 

relacionadascoa modificación ou a nova instalación. 

– CA4.2. Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e 

determináronseas seccións de condutores e os medios de protección. 

– CA4.3. Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e 

determinouse se podeser asumido polo xerador do vehículo. 

– CA4.4. Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se 

montaronos accesorios e os gornecementos necesarios. 

– CA4.5. Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a 

modificación,seguindo especificacións. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 12 

CICLO FORMATIVO:CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓBILES 
CURSO:2019-2020 
MÓDULO PROFESIONAL: CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 
AUXILIARES DO HVEHÍCULO 

 

  

 

– CA4.6. Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a 

ausenciade ruídos e deterioracións. 

– CA4.7. Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, 

e comprobouseque non provoque anomalías nin interferencias con outros 

sistemas do vehículo. 

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

actividades. 

RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 

protección ambiental, eidentifica 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 demateriais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 

electromecánica. 

– CA5.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 

colectivaque cumpra adoptar na execución de operacións na área 

deelectromecánica. 

– CA5.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 

manipulación dosmateriais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 

traballo empregados. 

– CA5.4. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 

comoprimeiro 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 ambientalnas operacións realizadas. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva. 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

 Este módulo, ó ser un módulo de segundo curso, estaba finalizado e todas as unidades formativas estaban explicadas e 

avaliadas xunto cos criterios de avaliación respectivos, polo tanto non é preciso trasladar ningún resultado de aprendizaxe a 

outro ano académico, nin outro módulo profesional.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación do traballo do alumnado: mediante a realización de distintos 
traballos, probas de coñecemento e exercicios de repaso e afianzamento 
das competencias profesionais traballadas ata o día 12 de marzo. Serán 
entregadas polo alumnado, deixando evidencias de aprendizaxe no 
proceso. 
Revisión das tarefas entregadas polo alumnado: levarase a cabo a 
revisión das tarefas entregadas polo alumnado durante o estado de 
alarma, sen a súa non entrega ou a realización correcta das mesmas, o 
alumnado non poderá acadar unha avaliación positiva. 
Realización de probas obxectivas: mediante a realización de exames 
teóricos e teórico-prácticos dos contidos e competencias traballadas 
durante o curso, que poderán ser de forma presencial ou a distancia por 
diversos medios (os cales foron traballados a distancia por medio do 
alumnado durante estes meses, como poden ser videoconferencia, aula 
virtual, etc). Estes métodos sempre se axustarán ó estado de alarma en 
vigor e coas medidas de protección determinadas polo goberno ou a 
dirección de ser o caso. 
Realización de entrevistas e exames orais: de ser o caso, e non podendo 
levar a cabo exames presenciais, poderase facer uso de entrevistas e 
exames orais a través de videoconferencia para poder facer unha análise 
do avance da adquisición de competencias traballadas durante este estado 
de alarma. 

Instrumentos: 
Tarefas asignadas ó alumnado: mediante a entrega e revisión das tarefas 
entregadas polos alumnos nas cales se vai poder afianzar os resultados de 
aprendizaxe que se detallan en apartados anteriores. Estas tarefas poden 
ser tanto teóricas como supostos teórico-prácticos, exercicios, traballos de 
investigación, etc. Sen a entrega de todas estas tarefas o alumnado non 
poderá acadar unha avaliación positiva baixo ningunha circunstancia. 
Probas teóricas e teórico-prácticas: poderanse levar a cabo probas tanto 
teóricas como teórico-prácticas para certificar o avance na adquisición dos 
resultados de aprendizaxe por parte do alumnado. Estas probas poden ser 
presenciais, se o estado de alarma, as autoridades en materia sanitaria e a 
dirección en última instancia o permite, podendo ser variadas dependendo 
da situación. Se non se poden facer de forma presencial, faranse de forma 
telemática, combinando probas escritas, probas tipo test e probas orais a 
través de videoconferencia de ser o caso. 
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Para a obtención da cualificación final de curso, o alumno deberá acadar os 
seguintes obxectivos: 
 Entrega e cualificación positiva mínima dun 5 de todas e cada unha das 
actividades levadas a cabo durante este terceiro trimestre, sendo esta condición 
necesaria e indispensable. Esta nota suporá un peso dun 50% na nota final. 
 Aprobado cunha nota mínima dun 5 en cada unha das probas teóricas e teórico-
prácticas levadas a cabo, así como as posibles probas orais que se podan derivar 
das circunstancias do estado de alarma  e que serán notificadas ó alumnado polos 
diferentes medios e canles de comunicación dos que se dispón. Poderase facer 
media entre elas cun 4, pero a media final das mesmas deberá ser dun 5. Esta 
nota suporá un peso dun 50% na nota final. 
No caso de alumnado con perda de dereito de avaliación continua: levarase a cabo 
unha proba final teórica, a cal terá un peso do 50% da nota final, tendo que acadar 
un 5 como mínimo para a superación do módulo; e unha proba teórico-práctica no 
caso de non poder facer probas presenciais ou unha proba práctica no caso de 
poder facer probas presenciais, a cal terá un peso do 50% da nota, debendo sacar 
un 5 como mínimo para acadar a avaliación positiva. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Por parte do docente serán enviadas actividades de lectura e comprensión, 
que poden incluír unha breve explicación a modo de repaso por parte do 
docente, incluíndo vídeos explicativos, e pedindo a realización de distintas 
cuestións e exercicios teóricos sobre o resumido anteriormente, sobre os 
vídeos visionados, etc. 
Outro tipo de actividades que deberán levar a cabo son actividades teórico-
prácticas, nas cales se lles pide ó alumno que resolva cuestións sobre 
procesos prácticos, actividades prácticas ou procedementos prácticos. Estas 
actividades serán variadas e tratarán de cubrir eses aspectos prácticos que 
non se poden levar a cabo no taller. 

Con todo isto, o alumnado procederá á realización dos informes pertinentes 
nos que quede constancia do seu avance, tanto dos termos máis teóricos 
como dos procesos e procedementos prácticos.    

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No caso de alumnado con conectividade, xa que o grupo na súa totalidade 

dispón de algún tipo de conectividade,  no terceiro trimestre procederase a 

facer tarefas de ampliación e repaso co alumnado, estas tarefas serán diversas 

podendo atoparnos con tarefas de síntese e afianzamento de conceptos, tarefas 

teórico- prácticas e tarefas de búsqueda de información e visionado de vídeos 

explicativos. Estas actividades serán enviadas de forma periódoca vía correo 

electrónico (semanalmente). Programaranse clases online a través da 

aplicación Cisco Webex Meetings para levar a cabo explicacións de 

conceptos e aclaración de dúbidas, as cales tamén serán resoltas vía correo 

electrónico ou incluso vía teléfono. 

Existirá flexibilidade á hora da entrega, debido á excepcionalidade da 

situación, podendo realizar a entrega por múltiples canles como poden ser 

arquivos en formato correspondente como por foto, debido ó extraordinario 

da situación.  

Materiais e recursos 

Os materiais usados serán diversos e constarán de ordenador (nos casos que 

así sexa posible), teléfono móbil con acceso a internet, correo electrónico, 

presentacións en diversos formatos, vídeos explicativos e documentación 

técnica de diversa índole (esquemas eléctricos, procesos dos fabricantes, etc). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Páxina web do centro e aquelas canles que dirección estime oportuno. 
Serán informados tamén nas sucesivas clases virtuais das que se 
dispón co grupo, e poderán ser informados vía correo electrónico de 
ser preciso. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Instrumentos de  avaliación 

Identifica os elementos que compoñen os sistemas auxiliares dos 
motores de gasolina e Diesel. 

Actividades e PE 

Define funcionamento dos sistemas auxiliares nos motores de gasolina 
e Diesel, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros e a 
funcionalidade doselementos que os constitúen. 

Actividades e PE 

Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores de gasolina e 
Diesel, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas 
causasempregando os medios e os procedementosaxeitados. 

Actividades e PE 

Mantén e repara os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as 
especificacións técnicas. 

Actividades e PE 

Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos paraos previr. 

Actividades e PE 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Este módulo impártese no 2º curso de CICLO MEDIO, polo que este cadro non corresponde o seu recheo, entendese que e 

para os alumno que imparten en 1º curso, 

1. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Este modulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos 
están en tempo de recuperación 

Instrumentos: 
Este modulo e de 2º curso polo que non ten 3º avaliación. Os alumnos 
están en tempo de recuperación 
 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final do modulo basearase na 
valoración das actividades entregadas neste período de recuperación. 
 
Se non alcanza unha nota superior a 5 puntos sobre 10 con estas 
actividades terá que realizar a proba extraordinaria de xuño para poder 
alcanzar os mínimos esixibles reflexados nos CA. 

Proba final de 
xuño 

Para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, e tal como se 
contempla na norma, prevese unha proba extraordinaria de avaliación á 
que teñen dereito, que permitira ó alumno evidenciar a adquisición dos 
resultados de aprendizaxe establecidos.  

Alumnado con 
módulo suspenso 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación sobre os que se realizarán as probas serán 
principalmente os mínimos esixibles que veñen reflexados nesta 
modificación da programación. 

Criterios de cualificación: 
Neste curso académico e necesarioe obrigatorio por motivos excepcionais 
facer unha modificación na forma ou método de levar a cabo a avaliación 

do 
alumnado con módulos suspensos. 
 
Utilizaranse uns criterios de cualificación baseado na realización por parte 
do alumno e na verificación por parte do docente unha serie de traballos, 
fichas e cuestionarios enviados vía online pola aula virtual do centro ou por 
calquera outro medio que acorden entre o alumno e profesor sobre as UDs 
impartidas ata a fecha de suspensión das clases pormotivo do estado de 
alarma,relacionados coas actividades non superadas. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para a realización desta avaliación utilizaranse os medios dixitais 
(mensaxeira, aula virtual do centro ou videoconferencias) debido a 
obrigatoriedade de ter que efectuarse de unha forma online. 
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Farase un seguimento do traballo que esta a levar a cabo o alumno sobre 
os recursos aportados polo docente mediante uns cuestionarios que este 
realizara na aula virtual do centro e por medio de envíos por correo se o 
alumno non dispón de acceso a esta aplicación por problemas de conexión 
de rede. 
 
Será requisito  imprescindible para superar o modulo, á entrega de tódolos 
traballos ou actividades que lle sexan propostos ós alumnos: 
Tarefas a realizar de supostos prácticos. 
Cuestionarios sobre os contidos adquiridos 
Elaboración de traballos sobre a materia do módulo (búsqueda de 
información, interpretación documentos, novidades técnicas etc.) 
 
O docente verificará o traballo realizado por cada alumno neste período e 
segundo os resultados valorara se son suficientes para alcanzar os 
obxectivos mínimos propostos nesta modificación. 
 
Se o alumno ten tódolos traballos correctamente e con un valor de un 50% 
ou superior considerase que alcanzou os obxectivos mínimos do módulo 
 
 Se non fose o caso, o alumno ten dereito a unha proba final que se 
establece no apartado da proba extraordinaria de xuño 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades que realizará o alumno neste período de recuperación 
basearanse sobre todosobre os recursos aportados polo docente. 
 
Estes basicamente son resumes das UDs impartidas durante o curso nos que 
se reflexan as partes mais importantes de cada tema e que se consideran 
imprescindibles para poder alcanzar os obxectivos mínimos do modulo.  
 
O alumno pola súa parte expoñeralle o docente no seu caso particular en que 
parte da materia ten dubidas para centrarse mais en ela, facendo así un 
seguimento mais individualizado de cada alumno.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

colectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta que se trata de alumnos que non alcanzaron os mínimos 
esixibles, nesta fase de recuperación utilizarase unha metodoloxía 
individualizada, centrándose no problema ou dificultade individual que cada 
alumno presenta. 

 
Para este grupo xa que todos os alumno teñen conectividade, utilízase como 
soporte a aula virtual do centro, onde se lle colgan os recursos das diferentes 
UDs. (libros, manuais, documentos, vídeos, etc.) 
 
Os alumnos pola súa parte realizan as diferentes actividades de forma 
individual.(cuestionarios, elaboración de traballos, resumos, etc.) 
 
A aula virtual serve para ir avaliando o alumno de unha forma individual e ver 
o seu proceso de aprendizaxe. 

 
 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados para esta para de recuperación do modulo son 
basicamente os utilizados durante o  curso: 
 Libro de texto,  
Didácticos e manuais técnicos,  
Vídeos técnicos,  
Apuntes e resumes aportados polo docente 
 
Estes materiais todos os alumno téñenos colgados na aula virtual do centro. 
 
Tamén se utiliza o correo electrónico e o telefono mediante o wasap para 
que a comunicación docente/alumno sexa o mais efectiva e rápida posible. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Neste curso académico os alumno son todos maiores de idade polo 
que a información emitiráselle o alumnado directamente. 
 
Para realizar a comunicación, envío de documentación e reenvío desta 
entre  docente/alumnado farase cá axuda da aula virtual do centro, o 
telefono, o wasap, e-mail. 

Publicidade  

A publicación de todos os comunicados referentes a datas da 
avaliación ou temas relacionados con esta realizaranse de forma 
xenérica na paxina web do centro e así mesmo,  debido a pandemia 
que nos afecta este ano tamén o titor comunicará o alumnado 
mediante correo electrónico ou wasap de forma que xustifique esta 
comunicación co alumno. 


