
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

O Ribeiro 2016/201732015475 Ribadavia

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0456 Sistemas de carga e arranque 82016/2017 255213

MP0456_13 Electrotecnia aplicada 82016/2017 135113

MP0456_23 Sistemas de arranque 82016/2017 6050

MP0456_33 Sistemas de carga 82016/2017 6050

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CABANO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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 ferramentas.

6. Trato correcto cos compañeiros e profesor.

7. Asistencia e puntualidade.
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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 Coñecemento de magnitu-des, regras e elementos eléctricos e montaxe de circuítosElectrotecnia aplicada 135 54

2 Elementos, funcionamento e solución de avarías no sistema de arranqueSistemas de arranque 60 23

3 Elementos, funcionamento e solución de avarías no sistema de cargasistemas de carga 60 23
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Electrotecnia aplicada 135

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o
magnetismo. SI

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, 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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital.

CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.

CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua.

CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida.

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

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

CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga.
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Criterios de avaliación

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

CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados.

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

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

 Leis e regras da electricidade: magnitudes e unidades.

 0Xeración de corrente. Análise da onda senoidal.

  Rectificación de corrente.

  Función dos compoñentes eléctricos e electrónicos: semicondutores.

  Principios de funcionamento e comprobación de sensores e actuadores.

  Identificación das funcións lóxicas básicas dixitais. Asociación de portas lóxicas. táboas de verdade.

  Sistemas de numeración: conversión entre sistemas.

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

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

 Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes.

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

 Magnitudes e conceptos típicos dos aparellos de medida.

 Acumuladores: tipos e variedade de pares electroquímicos.

 Asociación de acumuladores eléctricos.

 Cargadores: características e funcionamento.

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

 Interpretación e representación de esquemas.

 Resolución de circuítos en corrente continua.

 Características dos circuítos.
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Contidos

 Técnicas de montaxe.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 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 Sistemas de arranque 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. SI

RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas especificacións técnicas. 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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

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

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

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

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

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

CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de arranque: compoñentes; constitución e características mecánicas e eléctricas; parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios. Tipos de arranque e variantes evolutivas.
Sistema de arranque como parte do inmobilizador.
 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

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

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento e programación dos compoñentes electrónicos do sistema.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de arranque.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.
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Contidos

 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 sistemas de carga 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. SI

RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

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

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

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

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

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

CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

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

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

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.
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Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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.

4.3.e) Contidos

Contidos

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

 Tipos de alternadores e variantes evolutivas.

 Comparativa estrela-triángulo.

 Xestión intelixente da carga eléctrica.

 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de carga.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 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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Considerarase superado o módulo cando se acade como mínimo unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das tres unidades formativas.

Os criterios de cualificación: Sobre un total de 10 puntos.

Contidos Conceptuais: ata 4 puntos (Exames, exercicios escritos ou proxectos de cada unidade didáctica).

Contidos Procedimentais: ata 3 puntos. (Valoraranse as prácticas realizadas tendo en conta: Seguridade e cumprimento das normas

medioambientais e de protección persoal, Resultado final do montaxe ou 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.

Contidos Actitudinais: ata 3 puntos. (Terase en conta: O traballo individual ou en grupo realizado. Limpeza, recollida das ferramentas e do material

empregado. Traballos realizados, exercicios ou fichas de traballo prpostas). Non realizar as prácticas, non recoller as ferramentas, non recoller os

mateeriais utilizados, non entregar os exercicios ou fichas de traballo propostas restará, da nota deste apartado, 0.5 puntos por cada

incumprimento.

Para superar unha avaliación os contidos conceptuais e procimentais 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 valorarase:

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.

Cumprimrnto 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

Exame escrito a final do curso, donde cada alumno recuperará os contidos das avaliacións que teña suspensas.

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

Exame escrito e práctico ó final do curso donde se comprobe a adquisición dos contidos conceptuais e procedimentais

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

Seguemento nas reunións de departamento

8. Medidas de atención á diversidade
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8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Exercicio de repaso de multiplicacións e divisións con decimais, manexo do sistema métrico decimal, e realización de esquemas.

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

                Realizaranse as correspondentes adaptacións curriculares, durante o curso, con metodoloxía mais sinxela e outra secuenciación, de tal

xeito que o alumno/a sexa capaz de alcanzar os contidos mínimos.¿

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

importancia da reducción das emisións contaminantes.

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

- Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado o compañerismo e o respeto ó indivíduo 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

As programadas no departamento de Automoción e as organizadas polo IES
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