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Ciclo formativo
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anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0454 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 82017/2018 254213

MPMP04_54 Circuítos de fluídos 82017/2018 10285

MPMP04_54 Sistemas de suspensión 82017/2018 8874

MPMP04_54 Sistemas de dirección e rodas 82017/2018 6454

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo CAMILO SILVA VÁZQUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

       Interpretar a información e, en xeral, toda a linguaxe simbólica asociada ás operacións de mantemento e reparación na área de

electromecánica, para seleccionar proceso de reparación.

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

na área de electromecánica.

Manexar instrumentos e equipamentos de medida e control, e explicar o seu funcionamento, conectándoos adecuadamente para localizar

avarías.

Realizar os esbozos e os cálculos necesarios para efectuar operacións de mantemento.

Analizar a información subministrada polos equipamentos de diagnose, e comparala coas especificacións dadas por fábrica, para

determinar o proceso de mantemento e reparación.

Aplicar as técnicas de operación e utilizar os métodos adecuados para reparar os motores térmicos e os seus sistemas auxiliares.

        Aplicar as leis máis salientables da electricidade no cálculo e na definición de circuítos eléctrico-electrónicos de vehículos, para proceder á

súa reparación e a súa montaxe.

Relacionar os elementos que constitúen os trens de rodaxe, os freos, a dirección e a suspensión coa súa función no conxunto, para

efectuar o seu mantemento e a súa reparación.

Aplicar as técnicas e os métodos de operación pertinentes na desmontaxe, na montaxe e na substitución de elementos mecánicos,

pneumáticos, hidráulicos e eléctrico-electrónicos dos sistemas do vehículo para proceder ao seu mantemento e á súa reparación.

Analizar o funcionamento das centrais electrónicas e a información que subministran,así como efectuar a recarga e a extracción de datos,

e resetealas, para obter información necesaria no mantemento.

Realizar medidas e comparar os resultados cos valores dos parámetros de referencia,para verificar os resultados das súas intervencións.

Analizar e describir os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais,e sinalar as accións que cumpra realizar nos casos

definidos, consonte as normas estandarizadas.

Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo e identificar a súa contribución ao proceso global, para conseguir os obxectivos

da produción.

Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e emprego, analizando as ofertas e as demandas do mercado laboral, para xestionar

a propia carreira profesional.

Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e

laborais, para participar na cidadanía democrática.

Recoñecer as oportunidades de negocio identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa.

Recoñecer e valorar continxencias, determinar as súas causas e describir as accións correctoras para resolver as incidencias asociadas á

propia actividade profesional

Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade

entre mulleres e homes.
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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 Coñecer as magnitudes físicas e as leis aplicadas en hidráulica e pneumáticaLeis de hidráulica e
pneumática

26 10

2 Coñecer os elementos de aplicación na hidráulica e pneumática: compresores , unidade de tratamento,
válvulas etc.

Elementos de
pneumática e
hidráulica

26 10

3 Realización e interpetración de esquemas e circuítos, utilizando a simboloxíaCircuítos hidráulicos e
penumáticos

50 15

4 Mision e tipos de suspensions, asi como os compoñentes , principios físicos, intervencions e mantementoSuspensions
convencionais

30 12

5 Hidroneumatica,neumatica, intervencions sobre o sistemas das mismasSuspensions
especiais, con
regulacion de altura

30 12

6 Suspension convencional, pilotada e autonivelante, hidractiva, pneumatica, control antibalanceo, e
intervencions de mantemento

Suspensions especiais
pilotadas

28 11

7 Partes , diferencias , nomenclatura aplicada, composicion, equilibrado, mantemento e reciclado.A roda 20 11

8 Partes da direccion, xeometria, orientacion das rodas traseiras,mantemento.A direccion 24 12

9 Asistencia;hidraulica, variable electromecanica, variable hidraulica, asistencia nas rodas traseirasDireccions asistidas 20 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Leis de hidráulica e pneumática 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. SI

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. 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 Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos.

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

CA1.3 Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos fluídos.

CA1.4 Estimáronse as perdas de carga que se producen na transmisión de forza mediante fluídos.

CA1.5 Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de ariete.

CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos hidráulicos e pneumáticos.

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

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

CA1.9 Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas.

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

 0Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos secuenciais: mediante fins de carreira escamoteables; montaxe mediante método cascada e mediante sistema
paso a paso.
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Contidos

 Principios físicos dos fluídos: perdas de carga, rozamento, golpe de ariete, etc.

 Transmisión de forza mediante fluídos.

 Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

 Función e aplicación de compoñentes de pneumática: grupo compresor, acumuladores e sistemas de regulación; tubaxes, mangas e elementos de conexión; unidade de mantemento,
válvulas ou elementos de control (direccionais, de presión e de caudal), actuadores
 Función e aplicación de compoñentes de hidráulica: grupo bomba, acumulador e depósito; tubaxes, mangas e elementos de conexión; válvulas ou elementos de control, actuadores
hidráulicos, etc.
 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando: directos, indirectos e con regulación de velocidade.

 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo o grao de autonomía: manuais, semiautomáticos e automáticos.

 Simboloxía.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Elementos de pneumática e hidráulica 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. SI

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. 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 Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos.

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

CA1.3 Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos fluídos.

CA1.4 Estimáronse as perdas de carga que se producen na transmisión de forza mediante fluídos.

CA1.5 Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de ariete.

CA1.6 Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos hidráulicos e pneumáticos.

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

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

CA1.9 Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas.

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

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

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

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

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Fluídos: propiedades, magnitudes e unidades.

 0Tratamento de sinais coincidentes nos circuítos pneumáticos e hidráulicos secuenciais: mediante fins de carreira escamoteables; montaxe mediante método cascada e mediante sistema
paso a paso.
 Principios físicos dos fluídos: perdas de carga, rozamento, golpe de ariete, etc.
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Contidos

 Transmisión de forza mediante fluídos.

 Estrutura dos circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos.

 Función e aplicación de compoñentes de pneumática: grupo compresor, acumuladores e sistemas de regulación; tubaxes, mangas e elementos de conexión; unidade de mantemento,
válvulas ou elementos de control (direccionais, de presión e de caudal), actuadores
 Función e aplicación de compoñentes de hidráulica: grupo bomba, acumulador e depósito; tubaxes, mangas e elementos de conexión; válvulas ou elementos de control, actuadores
hidráulicos, etc.
 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo a acción de mando: directos, indirectos e con regulación de velocidade.

 Tipos de mandos en circuítos pneumáticos e hidráulicos segundo o grao de autonomía: manuais, semiautomáticos e automáticos.

 Simboloxía.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Circuítos hidráulicos e penumáticos 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. SI

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais utilizando simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das fases de
traballo).

CA2.2 Deseñáronse circuítos electropneumáticos e electrohidráulicos básicos utilizando simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das fases de
traballo).

CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto.

CA2.4 Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuíto.

CA2.5 Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao circuíto cos equipamentos adecuados.

CA2.6 Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica.

CA2.7 Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan coas especificacións de montaxe.

CA2.8 Obtívose a caída de presión na instalación, mediante ábacos e táboas.

CA2.9 Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo procedementos establecidos.

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

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

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

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

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estrutura das redes de distribución aberta e pechada.

 Interpretación de esquemas.
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Contidos

 Aparellos de medida e control.

 Actuadores hidráulicos e pneumáticos.

 Montaxe e axuste de elementos.

 Mantemento dos circuítos hidráulicos e pneumáticos.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Estanquidade e impermeabilización dos circuítos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Suspensions convencionais 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de suspensión.

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

CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas.

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

CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.

CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír.

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

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

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

CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos, aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.
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Criterios de avaliación

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

CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu estado.

CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo.

CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo.

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

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

CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica.

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

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

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.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.
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Contidos

 Recarga de fluídos.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual (EPI).

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Suspensions especiais, con regulacion de altura 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de suspensión.

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

CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas.

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

CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.

CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír.

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

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

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

CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos, aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu estado.

CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo.

CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo.

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

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

CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica.

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Recarga de fluídos.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Suspensions especiais pilotadas 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de suspensión.

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

CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas.

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

CA2.7 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

CA2.8 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.

CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír.

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

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

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

CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos, aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

CA3.4 Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu estado.

CA3.5 Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo.

CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo.

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

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

CA3.9 Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica.

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Tipos, misión e designación de elementos de guía e apoio: rodamentos, silentblocs, cascos, rótulas, etc.

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Tipos de suspensión: características, constitución e funcionamento.

 Esquemas de funcionamento.

 Diagramas de diagnostico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos elementos de suspensión.

 Precaucións e seguridade no mantemento dos elementos de suspensión.

 Recarga de fluídos.

 Axuste dos elementos de suspensión.

 Interpretación de documentación técnica e manuais de funcionamento.

 Axuste de parámetros.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A roda 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

4.7.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 principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

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

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

CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas traseiras.

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

CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas.

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

CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa constitución.

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

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

CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de dirección e rodas.

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

CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas.

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

CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos.

CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de dirección.

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

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

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

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.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.
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Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Mecanismos e mandos que integran as direccións.

 Sistemas de control electrónico de presión dos pneumáticos.

 Esquemas de funcionamento.

 Rodas e pneumáticos: características, identificación e lexislación relativa.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Equilibraxe estática e dinámica.

 0Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de pneumáticos.

 Procesos de reparación e mantemento de pneumáticos.

 Procesos de comprobación da excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de elementos de dirección.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Aliñamento de dirección.

 Cotas de dirección: verificación e axuste.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A direccion 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

4.8.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 principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

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

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

CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas traseiras.

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

CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas.

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

CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa constitución.

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

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

CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de dirección e rodas.

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

CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas.

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

CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos.

CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación

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

CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de dirección.

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

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

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

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.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.
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Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Mecanismos e mandos que integran as direccións.

 Sistemas de control electrónico de presión dos pneumáticos.

 Esquemas de funcionamento.

 Rodas e pneumáticos: características, identificación e lexislación relativa.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Equilibraxe estática e dinámica.

 0Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de pneumáticos.

 Procesos de reparación e mantemento de pneumáticos.

 Procesos de comprobación da excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de elementos de dirección.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Aliñamento de dirección.

 Cotas de dirección: verificación e axuste.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Direccions asistidas 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

4.9.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 principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas.

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

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

CA1.4 Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas traseiras.

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

CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas.

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

CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa constitución.

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

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

CA2.2 Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de dirección e rodas.

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

CA2.5 Medíronse valores de presións hidráulicas.

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

CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos.

CA2.8 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

CA2.9 Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación

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

CA2.11 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de dirección.

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

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

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

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.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

 Elementos de guía e apoio.
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Contidos

 Características, constitución e funcionamento de diversos elementos.

 Xeometría da dirección e principios cinemáticos.

 Mecanismos e mandos que integran as direccións.

 Sistemas de control electrónico de presión dos pneumáticos.

 Esquemas de funcionamento.

 Rodas e pneumáticos: características, identificación e lexislación relativa.

 Diagramas de diagnóstico de avarías.

 Métodos guiados para a resolución de avarías.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Interpretación de parámetros: os de lectura directa e os subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

 Procesos de actuación para resolución de avarías.

 Equilibraxe estática e dinámica.

 0Procesos de reparación e mantemento dos sistemas de dirección.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de pneumáticos.

 Procesos de reparación e mantemento de pneumáticos.

 Procesos de comprobación da excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe de elementos de dirección.

 Cálculo de transmisión de movemento.

 Comprobacións previas que se deben realizar antes de efectuar o aliñamento de dirección.

 Aliñamento de dirección.

 Cotas de dirección: verificación e axuste.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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MINIMOS:

Principios de hidraulica e pneumatica, circuitos, compoñentes dos mesmos, suspensions normais e pilotadas, rodas, e direccions.

Sistemas de suspensión de accionamento mecánico e pilotadas

Sistemas de dirección mecánicas e asistidas

Rodas

A avaliación é continua.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ter superadas as unidades formativas cunha nota igual ou superior a 5, para obter na media das unidades formativas unha nota de 5 puntos

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA UNHA DAS UNIDADES FORMATIVAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: SOBRE 10 PUNTOS

CONTIDOS CONCEPTUAIS....... ATA 4 PUNTOS

Exames, exercicios escritos, proxectos de cada unidade didactica

CONTIDOS PROCIDIMENTAIS...ATA 3 PUNTOS

Valorar as prácticas realizadas tendo en conta:

1. Seguridade e cumprimento das normas medioambientais e de protección persoal

2. Resultado final da montaxe ou práctica

3. Autonomia, habilidade e destreza para a realización das prácticas propostas

Cada incumprimento das normas de seguridade restará da nota deste apartado 0,5 puntos

CONTIDOS ACTITUDINAIS....ATA 3 PUNTOS

Valorar, tendo en conta:

1. O traballo individual ou en grupo realizado.

2. Limpeza, recollida das ferramentas e do material utilizado

3. Traballos realizados, exercicios ou follas de traballo propostas.

Non realizar as prácticas, non recoller as ferramentas e materiais utilizados, non entregar os exercicios ou follas de traballo propostas restará, da

nota deste apartado, 0,5 puntos por cada incumprimento.

Para superar unha avaliación os contidos conceptuais, procidementais e actitudinais deben acadar por separado un mínimo do 50% (2, 1,5 e 1,5

puntos) respectivamente.

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

1. Destreza para realización das mesmas

2. Precisión para efectuar as diferentes medidas

3. Tempo empregado na realización do/s suposto/s práctico/s

4. Verificación das fichas de traballo encomendadas

5. Cumprimento das normas de seguridade e protección ambiental

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

Proponse tres actividades, secuenciais no tempo, para cada obxecto:

A primeira, común para todo-los alumnos, na que resolverán uns problemas, un cuestionario ou unhas prácticas co fin de asimilar os

coñecementos mínimos necesarios.

A segunda, será para aqueles alumnos que alcanzaron os obxectivos na primeira actividade: Realizarán unha mais complexa de onde afonden nos

coñecementos xa adquiridos.
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A terceira, para aqueles alumnos que non alcanzaron eses mínimos: Realizaranse as súas correspondentes adaptacións curriculares, durante o

mesmo período de tempo, mais sinxela ou con outra metodoloxía e outra secuenciación, de tal xeito que o alumno/a sexa capaz de alcanzar os

contidos mínimos.

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

Os alumnos que perdan o direito a evaluación cintinua, terán un único examen final do curso,(anterior a

FCT para alumnos de 2º curso),non podendo asistir os examenes parciais. O examen consistirá nunha parte escrita de duas horas de duración

valorada con un 50% da nota e outra parte práctica de outras duas horas valorada en outro 50% da nota.

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

O sistema de avaliación destas materias debe ser inicial, formativa e final. Inicial,  para saber os coñecementos dos alumnos e as súas

capacidades, ó mesmo tempo, que poder detectar posibles deficiencias e poder solucionalas desde o principio que se plantexen. Formativa e

continua, para observar os procesos de aprendizaxe dos alumnos e poder ofrecer o apoio pedagóxico oportuno, atendendo á diversidade de

alumnado.Deste xeito o profesor tamén pode modificar as estratexias do ensino-aprendizaxe ó longo do proceso, prodúcese un efecto de

retroalimentación, avalíase o proceso da programación mesma. É o momento oportuno para facer cambios de metodoloxía, instrumentos e

recursos didácticos, modificacións na temporalización programada.

Final, para coñecer o grao de dominio de obxectivos e contidos, e poder valorar os resultados da aprendizaxe e  o seu proceso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

-Faise unha avaliación inicial co obxecto de determinar o grado ou nivel de preparación dos alumnos e poder adecuar os contidos os seus

coñecementos.

-Utilízase para valorar habilidades, destrezas, actitudes, coñecementos e dificultades que teñen os alumnos ao comezar o curso. Coñecida a

situación de partida dos alumnos o proceso de avaliación valorará principalmente o progreso do alumno.

-Como instrumento de avaliación, empregarase a observación directa, durante a primeira semana do curso, con debates e formulación de

preguntas. Mediante a observación sistemática da actividade e comportamento do alumno/a recolleranse o maior número posible de datos.

Realizarase unha proba escrita de temas relacionados cos módulos e de coñecementos xerais.

Deste xeito teremos unha información inicial moi valiosa para posteriores formacións de grupos de traballo, atención especial a alumnos que

mostran ter algún tipo de carencia etc..

En calquera caso a avaliación inicial non terá un valor de cualificación senón que terá un valor unicamente informativo e sempre de carácter

reservado.

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

-O alumno para superar o módulo deberá aprobar cada unha das unidades didácticas, en caso contrario deberá recuperar as unidades
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correspondentes mediante a superación dunha proba escrita, se os fallos son conceptuais, sendo necesario repetir determinados exercicios na

aula taller, se a deficiencia mostrada polo alumno é de procedemento e destreza nas operacións.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

 Educación ambiental, inculcando ó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e graxas, así como na

importancia da redución das emisións contaminantes.

Educación para o consumidor informando ó alumnado da situación do mercado e de prezos.

Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado, o compañeirismo e o respecto ó individuo e a convivencia dentro dun grupo.

Educación para a saúde, inculcando ó alumnado as normas de seguridade e hixiene no traballo.

Educación ambiental, inculcando ó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e graxas, así como na

importancia da redución das emisións contaminantes.

Educación para o consumidor informando ó alumnado da situación do mercado e de prezos.

Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado, o compañeirismo e o respecto ó individuo e a convivencia dentro dun grupo.

Educación para a saúde, inculcando ó alumnado as normas de seguridade e hixiene no traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Son as efectuadas polo departamento de Automoción e as organizadas polo IES.
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