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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

OBXETIVOS XERAIS:

-Seleccionar as máquinas, os utensilios, as ferramentas e os medios de seguridade necesarios para efectuar os procesos de mantemento na area

de electromecanica.

-Realizar os esbozos e os calculos necesarios para efectuar operecions de mantemento.

COMPETENCIAS PROFESIONAIS:

-Seleccionar os procesos de reparacion interpretando a informacion tecnica incluida en manuais e catalogos
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1  operacións de
medidas eléctricas
básicas

7 4

2  sistemas de carga e
arranque

64 32

3 Sistemas  electricos
auxiliares

110 55

4 Iniciativa
emprendedora nas
operacións de
electricidade do
vehículo

10 5

5 Normas de prevención
e ambientais

7 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1  operacións de medidas eléctricas básicas 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do vehículo SI

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 SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de electricidade do vehículo

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas operacións de electricidade do vehículo

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

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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4.1.e) Contidos

Contidos

 Unidades e magnitudes.

 Composición dun circuíto eléctrico básico.

 Lei de Ohm.

 Asociación de resistencias.

 Equipamentos e utensilios de medida e comprobación.

 Representación da simboloxía dos elementos eléctricos e electrónicos básicos.

 Análise das medidas obtidas cos equipamentos.

 A persoa emprendedora nas operacións de electricidade do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de electricidade do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de electricidade do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2  sistemas de carga e arranque 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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 SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do vehículo SI

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 SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

CA2.3 Verificouse a densidade do electrólito cos aparellos de medida adecuados, tendo en conta a relación entre os parámetros de tensión e densidade

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

CA2.9 Mantivéronse as medidas de seguridade que o traballo require

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de electricidade do vehículo

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas operacións de electricidade do vehículo
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Criterios de avaliación

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Unidades e magnitudes.

 Equipamentos e utensilios de medida e comprobación.

 Representación da simboloxía dos elementos eléctricos e electrónicos básicos.

 Baterías.

 Nomenclatura da batería.

 Asociación de baterías.

 Carga de baterías e comprobación.

 Técnicas de substitución.

 Motor de arranque.

 Alternador. Técnicas de desmontaxe e montaxe. Verificacións básicas.

 A persoa emprendedora nas operacións de electricidade do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de electricidade do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de electricidade do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas  electricos auxiliares 110

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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 SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do vehículo SI

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 SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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 serigrafada, 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

CA3.6 Verificouse e axustouse a altura de faros co regroscopio, segundo as especificacións de fábrica

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

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de electricidade do vehículo
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Criterios de avaliación

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas operacións de electricidade do vehículo

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Unidades e magnitudes.

 Equipamentos e utensilios de medida e comprobación.

 Representación da simboloxía dos elementos eléctricos e electrónicos básicos.

 Sistema de intermitencias e iluminación: principio de funcionamento.

 Relés.

 Fusibles.

 Interruptores e conmutadores.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe. Comprobacións básicas.

 Axuste de faros.

 Accesorios.

 Bucinas: elementos que as compoñen; técnicas de substitución e verificación.

 Limpaparabrisas, lavaparabrisas e lavafaros: tipos; técnicas de desmontaxe e montaxe; comprobacións básicas.

 A persoa emprendedora nas operacións de electricidade do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de electricidade do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de electricidade do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.
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Contidos

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Iniciativa emprendedora nas operacións de electricidade do vehículo 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do vehículo SI

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 SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de electricidade do vehículo

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas operacións de electricidade do vehículo

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 A persoa emprendedora nas operacións de electricidade do vehículo.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nas operacións de electricidade do vehículo.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coas operacións de electricidade do vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Normas de prevención e ambientais 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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Ter superadas as unidades formativas cunha nota igual ou superior a 4 puntos,

para obter na media das tres unidades formativas unha nota de 5 puntos ou superior.

Procedementos de avaliación para cada unha das unidades formativas.

Criterios de cualificación:    Sobre un total de 10 puntos

Contidos CONCEPTUAIS.................................................................................ata...4 puntos

Exames, exercicios escritos ou proxectos de cada unidade didáctica

Contidos PROCEDIMENTAIS ...........................................................................ata...3  puntos

Na resolución individual e/ou en grupo de supostos prácticos relacionados cos contidos valorar:

- Seguridade e cumprimento das normas medio ambientais e de protección persoal.

- Resultado final do montaxe ou da práctica. Peso na nota 25%.

- Autonomía, habilidade e destreza  para a realización das prácticas propostas . Peso na nota  25%.

- Precisión para efectualas nos diferentes supostos  prácticas . Peso na nota  25%.

- Tempo empregado na realización do/s suposto/s práctico/s. Peso na nota  25%.

Cada incumprimento das normas de seguridade  restará, da nota deste apartado, 0.5 puntos.

Contidos ACTITUDINAIS................................................................................ata...3 puntos

Valorar tendo en conta:

- O traballo individual ou en grupo realizado. Peso na nota 50%

- Exercicios ou das fichas de traballo propostas. Peso na nota 25%

-             Limpeza, recollida das ferramentas e do material utilizado. Peso na nota 25%

Non realizar as prácticas ou os exercicios propostos  a diario, non recoller as ferramentas, non recoller os materiais utilizados,  non entregar os

exercicios ou fichas de traballo propostas  restará, da nota deste  apartado, 0.5 puntos por cada  incumprimento ata un máximo de 3 puntos.

Para superar unha avaliación os contidos conceptuais e procedimentais deben acadar por separado un mínimo do 40% (1.6 puntos e 1.2 puntos)

respectivamente.Ter superadas as unidades formativas cunha nota igual ou supeior a 4 para obter na media das tres unidaddes formativas unha

nota de 5 puntos

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

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

O alumno/a realizará unha proba escrita e unha proba práctica que asegure que acadou os obxectivos das unidades que se programaron .

A nota final da avaliación será a media das dúas probas realizadas, sobre un total de 10 puntos.

Para superar o modulo, a nota mínima en calquera das probas, terá que ser de 4 puntos sobre 10

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

O alumno/a realizará unha proba escrita e unha proba práctica que asegure que acadou os obxectivos das unidades que se programaron .

A nota final da avaliación será a media das dúas probas realizadas, sobre un total de 10 puntos.
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PROFESIONAIS

Para superar o modulo, a nota mínima en calquera das probas, terá que ser de 4 puntos sobre 10

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

Seguimento mensual na reunión do departamento da programación. Informe da programación impartida antes de cada avaliación. Analizando os

resultados e as causas das posible modificacions introducidas no trimestre.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizar unha proba escrita de coñecementos relacionados co módulo

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

Para o alumnado que non resposta globalmente aos obxectivos programados realizaranse as súas correspondentes adaptacións, durante o último

trimestre do curso, modificando as probas a metodoloxía, de tal xeito que o alumno/a sexa capaz de alcanzar os obxectivos programados.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante as actividades na aula e no taller fomentar entre o alumnado o espírito de colaboración e respeto entre iguais.

Resaltar a necesitade de puntualidade e asistencia a clase e mantendo actitude positiva nas diferentes actividades a realizar.

Valorar o cumprimento das normas de seguridade e hixiene no traballo e a organización e orden das diferentes actividades que realicen.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a empresas, a museos  e salóns do automóbil programadas dentro do departamento.
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