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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 re-solver 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.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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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 Introducción a prevención de riesgos laborales, protección ambiental e seguridade no taller de motores.Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental

5 4

2 Conceptos, clasificación, ciclos de traballo,características, constitución e funcionamento.Estudio do motores 20 12

3 Estudio dos elementos que compoñen o motor tanto fixos como móbiles.Elementos
constructivos

20 12

4 Extracción e preparación do motor para o desmontaxe, verifición e montaxe dos seus elementos.Desmontaxe,
verificación e montaxe

64 40

5 Estudio dos sistemas de distribución e mellora da carga do cilindro, disposiciónSistemas de
distribucion e carga do
cilindro

20 12

6 Estudio dos sistemas de lubricación, aceites, mantemento e comprobación do sistema de engrase nos
moteres.

Sistema de lubricación 15 10

7 Estudio dos sistemas de refrixeración, refrixerantes, mantemento e comprobación do sistema de refixeración.Sistema de
refrixeración

15 10

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Prevención de riscos laborais e protección ambiental 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de
electromecánica do vehículo.

CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estudio do motores 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos. 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 coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Ciclos termodinámicos dos motores.

 Diagramas teóricos e prácticos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Características, constitución e funcionamento dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Parámetros estáticos e dinámicos de funcionamento.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elementos constructivos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos. 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 coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Ciclos termodinámicos dos motores.

 Diagramas teóricos e prácticos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Características, constitución e funcionamento dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Parámetros estáticos e dinámicos de funcionamento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Desmontaxe, verificación e montaxe 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos. SI

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

RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. 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 coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

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

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

CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na documentación técnica.

CA4.4 Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin desgastes anómalos.

CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas especificacións técnicas.

CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

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

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de
electromecánica do vehículo.

CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Criterios de avaliación

CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Ciclos termodinámicos dos motores.

 Diagramas teóricos e prácticos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Características, constitución e funcionamento dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Parámetros estáticos e dinámicos de funcionamento.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Verificación das operacións realizadas.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas de distribucion e carga do cilindro 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos. SI

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

RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. 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 coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

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

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

CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na documentación técnica.

CA4.4 Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin desgastes anómalos.

CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas especificacións técnicas.

CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

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

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de
electromecánica do vehículo.

CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Criterios de avaliación

CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos motores térmicos: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Ciclos termodinámicos dos motores.

 Diagramas teóricos e prácticos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Características, constitución e funcionamento dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

 Parámetros estáticos e dinámicos de funcionamento.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe: culatas, trens alternativos e distribucións.

 Verificación das operacións realizadas.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistema de lubricación 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa función no sistema. SI

RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus efectos e
as súas causas. SI

RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as características e as propiedades dos lubricantes e dos refrixerantes utilizados nos motores.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a función de cada un.

CA2.5 Estableceuse a secuencia das operacións que se vaian realizar no manexo e na aplicación de xuntas e seladores para lograr a estanquidade dos circuítos.

CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

CA2.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema obxecto da reparación.

CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos.

CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor.

CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de uso determinadas.

CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías.

CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación técnica.

CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e refrixeración.

CA5.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.
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Criterios de avaliación

CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións establecida na documentación técnica.

CA5.4 Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do circuíto de refrixeración.

CA5.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de
electromecánica do vehículo.

CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Características e propiedades dos lubricantes e os refrixerantes utilizados no motor térmico.

 Compoñentes do sistema de lubricación e función de cada un. Tipos e función de bombas de aceite, filtros, arrefriadores, sondas de temperatura e nivel, etc.

 Compoñentes do sistema de refrixeración e función de cada un. Tipos e función de bombas de auga, termóstatos, radiadores, termocontactos, motoventiladores, sondas de temperatura, etc.

 Xuntas e seladores utilizados nos motores térmicos.

 Normas de seguridade no uso de fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

 Interpretación da documentación técnica e dos equipamentos de medida.

 Disfuncións típicas dos motores térmicos de dous e de catro tempos (otto e diésel) e as súas causas.

 Disfuncións dos sistemas de refrixeración e lubricación e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe.

 Verificación das operacións realizadas.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.
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Contidos

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Sistema de refrixeración 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa función no sistema. SI

RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus efectos e
as súas causas. SI

RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as características e as propiedades dos lubricantes e dos refrixerantes utilizados nos motores.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a función de cada un.

CA2.5 Estableceuse a secuencia das operacións que se vaian realizar no manexo e na aplicación de xuntas e seladores para lograr a estanquidade dos circuítos.

CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

CA2.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema obxecto da reparación.

CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos.

CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor.

CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de uso determinadas.

CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías.

CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación técnica.

CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e refrixeración.

CA5.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.
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Criterios de avaliación

CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións establecida na documentación técnica.

CA5.4 Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do circuíto de refrixeración.

CA5.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de
electromecánica do vehículo.

CA6.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Características e propiedades dos lubricantes e os refrixerantes utilizados no motor térmico.

 Compoñentes do sistema de lubricación e función de cada un. Tipos e función de bombas de aceite, filtros, arrefriadores, sondas de temperatura e nivel, etc.

 Compoñentes do sistema de refrixeración e función de cada un. Tipos e función de bombas de auga, termóstatos, radiadores, termocontactos, motoventiladores, sondas de temperatura, etc.

 Xuntas e seladores utilizados nos motores térmicos.

 Normas de seguridade no uso de fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

 Interpretación da documentación técnica e dos equipamentos de medida.

 Disfuncións típicas dos motores térmicos de dous e de catro tempos (otto e diésel) e as súas causas.

 Disfuncións dos sistemas de refrixeración e lubricación e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interpretación da documentación técnica correspondente.

 Ferramentas e utensilios necesarios nos procesos.

 Técnicas e métodos de desmontaxe e montaxe.

 Verificación das operacións realizadas.

 Riscos inherentes aos procesos e ao manexo de equipamentos e máquinas.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.
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Contidos

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de motores e sistemas de refrixeración e lubricación.

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

  MINIMOS EXISIBLES:

1. Coñecer as distintas partes que compoñen os mecanismos que nos ocupan

2. Correcto desmontaxe, montaxe, comprobación e reglaxe destes mecanismos.

3. Manexo, e comprensión da documentación proporcionada polo fabricante do vehículo a interveñir, e toda clase de documentación técnica

4. Realizar as operacións de acordo a seguridade e hixiene adecuadas a cada ocasión

5. Manteñer un orden no taller, cuidado de maquinas e ferramanetas

6. Trato correcto cos compañeiros e profesor.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

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

Peso de cada unha das unidades formativas na nota UF1 un 50% da puntuación, UF 2 un 50% da puntuación. Para realizar a media ten que

acardarse 4 puntos como mínimo en calquera das unidadades formativas e un 5 na media das duas.

Procedementos de avaliación para cada unha das unidades formativas.

Criterios de cualificación:

Sobre un total de 10 puntos

Contidos ACTITUDINAIS

Ata 3 puntos

Valorar tendo en conta:

-O traballo individual ou en grupo realizado.

-Limpeza, recollida das ferramentas e do material utilizado.

-Traballos realizados, exercicios ou fichas de traballo propostas.

Non realizar as prácticas, 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.

Contidos CONCEPTUAIS

Exames, exercicios escritos ou proxectos de cada unidade didáctica.................................4 puntos

Contidos PROCEDIMENTAIS

Ata......................................................................................................................3  puntos

           Valorar as prácticas tendo en conta:

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

-Resultado final do montaxe ou da práctica.

-Autonomía, habilidade e destreza para a realización das prácticas propostas.

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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Para superar unha avaliación os contidos conceptuais e procedementais deben acadar por separado un mínimo do 40% (1.6 puntos e 1.2 puntos)

respectivamente.

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

-Destreza para a realización das mesmas.

-Precisión para efectuar as diferentes medidas.

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

-Verificación das fichas de traballo encomendadas.

-Cumprimento das normas de seguridade e protección ambiental.

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.

  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 teñan perdido o dereito a avaliación continua, (o 10 % das horas de cada módulo), someteranse a unhas probas extraordinarias

no mes xuño.

A data da proba porase no taboleiro de anuncios do centro, con unha antelación mínima de 15 días naturais.

Dita proba será feita según os criterios de cualificación existentes na programación. Constara de dúas partes:

1ª Contidos conceptuais (de toda a programación) proba escrita. Valoración 4 puntos.

2ª Contidos procedimentais (de toda a programación) probas prácticas. Valoración 6 puntos.

Ademais o alumno para ser avaliado satisfactoriamente terá que superar ó menos co 50% da nota cada un dos apartados anteriores, neste caso a

nota final será a suma dos dous apartados. . No caso de que nun apartado supere o 40% da nota e a suma dos dous apartados supere os cinco

puntos a nota será de cinco, con notas inferiores o 40% nun apartado o alumno será avaliado negativamente.

Estas probas tanto conceptuais como procedementais poderán durar varios días.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Folla das actividades desenvolvidas, cuberta coas actividades realizadas de maneira diaria. (Documento MD75010406h)

Acta da xunta de avaliación (Documento MD75010601) no que se trata os causas da avaliación negativa dos alumnos e modos de solucionar os

problemas que levan a esta situación.

Porcentaxe da materia impartida (Documento MD75010401), reflexa si a programación esta sendo impartida en tempo, de non ser así, as causas.

Enquisa avaliación do profesor (Documento MD75010406h) a cubrir polos alumnos

Xestión da enquisa dos docentes (Documento RX75010406f) trata os datos obtidos na enquisa anteriormente nomeada .

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 xeraís.

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

mostrran 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 siempre de carácter

reservado.

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

      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.

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.¿
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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 impor-

tancia 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, inculcandó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e graxas, así como na impor-tancia

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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