
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
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Centro educativo

O Ribeiro 2019/202032015475 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 (*)

MP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade 92019/2020 188157

MP0458_13 Confortabilidade no habitáculo 92019/2020 9680

MP0458_23 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 92019/2020 3832

MP0458_33 Seguridade pasiva 92019/2020 5445

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FERREIRO

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

Atribúe como finalidade á formación profesional, no ámbito do sistema educativo, a preparación dos alumnos para a actividade nun campo

profesional e a súa capacitación para o desempeño cualificado das distintas profesións proporcionándolles unha formación polivalente que lles

permita adaptarse ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida.

Tamén prevé o acceso ao ciclo formativo de formación profesional de persoas que procedan do mundo laboral, tras a superación dunha proba de

acceso.

Este titulo foi deseñado baseándose na realidade do sector e nas súas necesidades de formación. A finalidade deste é conseguir nos alumnos as

capacidades que responden ao perfil profesional definido, e por conseguinte, permítanlles integrarse no mundo laboral da súa profesión.

O obxectivo do titulo de técnico é capacitar os alumnos para que sexan capaces da execución das operacións de mantemento na área de

electromecánica e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos e garantindo o cumprimento das especificacións

establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo.

OBXETIVOS XERAIS DO MÓDULO DE SISTEMAS DE SEGURIDADE E CONFORTABILIDADE:

-Interpretar a información e, en xeral, toda a linguaxe simbólica asociada ás operación 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.

-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 leis máis salientables da electricidade no cálculo e na definición de circuítos eléctricoelectrónicos de vehículos, para proceder á súa

reparación e á 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 eléctricoelectrónicos 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.

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

actividade profesional.

COMPETENCIAS PROFESIONALES:

-Seleccionar os procesos de reparación interpretando a información técnica incluída en manuais e catálogos.

-Localizar avarías nos sistemas mecánicos, hidráulicos, pneumáticos, eléctricos e electrónicos do vehículo, utilizando os instrumentos e os

equipamentos de diagnóstico pertinentes.

-Reparar conxuntos, subconxuntos e elementos dos sistemas eléctricos e electrónicos do vehículo, utilizando as técnicas de reparación prescritas

polos fabricantes.

-Verificar os resultados das súas intervencións en comparación cos estándares de calidade establecidos.

-Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, de acordo co establecido pola normativa.
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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 os distintos tipos de bloque de calefacción, así como os paneis de mandos de control e as avarías e
comprobación. Misión do A/C, obxectivos, conceptos, fases de producción de frío, ciclo de funcionamento,
estación de carga, evolución dos sistemas así como os compoñentes, avarías e comprobacións. Coñecer,
respetar as normas de seguridade persoal e protección ambiental que hai que manter ó traballar cos fluidos
refrixerantes empregados nos sistemas de AC. Diferencias co A/C, coñecer os compoñentes, climatización
dobre ou bizona, facer unha diagnose do sistema.

Ventilación,
calefacción e aire
acondicionado no
vehículo

94 45

2 Adquisición de coñecementos sobre manipulación segura das tecnoloxías alternativas en gases flurados.Condicións de
seguridade no manexo
das tecnoloxías
alternativas.

2 5

3 Fontes de son, altavoces, amplificadores e filtros, elementos de conexión, sistemas multimedia. Tipos e
coidados coas regras xerais perante a montaxe, amplificadores filtros e cables coas comprobacións finais.
Estudar os distintos tipos o seu funcionamento, instalación, diagnose e avarías o inmovilizador, ordenador da
bordo, o regulador de velocidade, sistemas de navegación con GPS, asentos e espellos eléctricos e as avarías.

Sistemas audiovisuais,
de comunicación e de
confort

38 20

4 Sistemas de seguridade pasiva no vehículo, airbags, cintos, pretensores, funcionamento, medidas de
seguridade durante as intervencións, desmontaxe e montaxe, diagnose e comprobacións. Cristais e lúas, tipos,
desmontaxe e montaxe, normas de seguridade personais e ambientais.

Seguridade pasiva 54 30
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Ventilación, calefacción e aire acondicionado no vehículo 94

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que
pertence. SI

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

RA3 - Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así como os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e
aplica procesos de traballo establecidos. SI

RA4 - 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

CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade.

CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo as súas características.

CA1.3 Relacionouse o uso dos fluídos utilizados nos sistemas de aire acondicionado e climatización coas súas propiedades.

CA1.4 Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e climatización.

CA1.5 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

CA1.6 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.

CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter.

CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo do aparello.

CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios.

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

CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin perdas de fluído.

CA2.9 Determináronse as causas da avaría.

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.
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Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización.

CA3.2 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que realizar.

CA3.3 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización.

CA3.4 Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas.

CA3.5 Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para recargar o circuíto.

CA3.6 Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando a estación de carga.

CA3.7 Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse calquera outro sistema para detectar fugas.

CA3.8 Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de saída do aire.

CA3.9 Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na temperatura do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas de calefacción adicional, volantes e
asentos calefactables, etc.

CA3.10 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 da área de electromecánica dun taller.

CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da 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 nos procesos de
electromecánica do vehículo.

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.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas de confortabilidade.

 Gases utilizados en aire acondicionado e climatización.

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.
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Contidos

 Interpretación da documentación técnica e parámetros.

 Equipamentos, ferramentas e utensilios.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de compoñentes dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización nas súas variantes: calefacción adicional, radiadores eléctricos,
sistemas bizona, etc.
 Mantemento de compoñentes.

 Verificación de presións e temperaturas.

 Estación de carga e recuperación do fluído refrixerante.

 Normas de uso en equipamentos.

 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.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Condicións de seguridade no manexo das tecnoloxías alternativas. 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que
pertence. NO

RA4 - 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. NO

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 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade.

CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo as súas características.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe a súa función
no conxunto ao que pertence. SI

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

RA3 - Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe as técnicas de instalación e montaxe. SI

RA4 - 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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.

CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort segundo as súas características.

CA1.3 Realizáronse os esquemas de instalación dos sistemas de audiovisuais.

CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.

CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e elementos que cumpra manter.

CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo do aparello.

CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios.

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

CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, acoplamentos nin interferencias.

CA2.9 Determináronse as causas da avaría.

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 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort nun vehículo, utilizando documentación do fabricante.

CA3.2 Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación de novos equipamentos no vehículo.

CA3.4 Efectuouse un esquema previo de montaxe da instalación do novo equipamento.

CA3.5 Seleccionáronse os elementos do equipamento que cumpra instalar e calculáronse as seccións dos condutores.

CA3.6 Realizouse a recarga de parámetros e datos.

CA3.7 Realizouse a montaxe dos compoñentes do sistema.

CA3.8 Verificouse o seu funcionamento utilizando equipamentos de comprobación.

CA3.9 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 da área de electromecánica dun taller.

CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da 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 nos procesos de
electromecánica do vehículo.

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

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica.

 Esquemas de montaxe de equipamentos audiovisuais e de comunicación.

 Cálculo de sección de condutores.

 Procesos de instalación de novos equipamentos: GPS, bluetooth, sistemas de telefonía, cámaras e pantallas de visualización, etc.
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Contidos

 Lexislación aplicable.

 Procesos de mantemento de circuítos dos sistemas de confort.

 Verificación dos sistemas de confort: asentos eléctricos e sistemas de arranque codificados, de aviso de cambio de carril, de axuda ao estacionamento, etc.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de compoñentes dos sistemas de confort.

 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.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Seguridade pasiva 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que
pertence. SI

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

RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

RA4 - Substitúe cristais e elementos auxiliares da carrozaría, e describe os procedementos de substitución e montaxe. SI

RA5 - 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 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade.

CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade segundo as súas características.

CA1.3 Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no almacenamento e na seguridade dos equipamentos con dispositivos pirotécnicos.

CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.

CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter.

CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control e efectuouse a posta en servizo do aparello.

CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios.

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

CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nin entradas de aire nin de líquidos.

CA2.9 Determináronse as causas da avaría.

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 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade.
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Criterios de avaliación

CA3.2 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade.

CA3.3 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade.

CA3.4 Léronse e borráronse os códigos de avaría de airbag e pretensor de cinto de seguridade con equipamento de diagnose.

CA3.5 Determinouse o grao de protección dunha alarma tendo en conta as súas características técnicas.

CA3.6 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa situación dos compoñentes e a súa interconexión eléctrica.

CA3.7 Comprobouse a interrelación entre os sistemas.

CA3.8 Reprogramáronse e codificáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade.

CA3.9 Realizouse o axuste de parámetros e verificouse o correcto funcionamento.

CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Describíronse tipos de carrozaría e a súa constitución xeral.

CA4.2 Desmontáronse e montáronse gornecementos e elementos auxiliares de portas utilizando manuais de taller e documentación técnica.

CA4.3 Desmontouse, verificouse e montouse o conxunto de pechadura dun vehículo.

CA4.4 Axustouse a ancoraxe de pechamento da porta.

CA4.5 Clasificáronse os tipos de cristais en relación coa súa constitución e a súa montaxe.

CA4.6 Identificáronse os cristais pola súa simboloxía gravada.

CA4.7 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a extracción e a montaxe dun cristal segundo as súas características.

CA4.8 Procedeuse á extracción e a montaxe dun cristal calzado e outro pegado, empregando os procedementos establecidos.

CA4.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.

CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.

CA5.3 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.

CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

CA5.7 Aplicáronse as normas de seguridade no manexo e almacenamento dos sistemas pirotécnicos.

4.4.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Identificación e localización dos elementos dos sistemas.

 Características e funcionamento dos sistemas de seguridade.

 Normas de manexo e almacenamento de equipamentos con dispositivos pirotécnicos.

 Esquemas de instalación dos sistemas.

 Parámetros de funcionamento.

 Interpretación de documentación técnica.

 Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

 Técnicas de recollida de datos e información.

 Interpretación de parámetros.

 Localización de avarías a partir da toma de parámetros.

 Plan de actuación de resolución de problemas.

 Interpretación da documentación técnica.

 Equipamentos, ferramentas e utensilios.

 Procesos de desmontaxe, montaxe e verificación de cintos, pretensores e repousacabezas, airbag, sistemas de seguridade e sistemas intelixentes de seguridade infantil, etc.

 Alarmas para o vehículo: verificación, mantemento e instalación.

 Sistemas antiarranque: verificación, mantemento e instalación.

 Programación de chaves.

 Normas de uso en equipamentos.

 Procesos de recarga de datos.

 Interpretación de documentación técnica.

 Tipos e compoñentes da carrozaría.

 Tipos de unións desmontables na carrozaría.

 Procesos de desmontaxe de gornecementos e elementos auxiliares.

 Ferramentas para cristais e elementos auxiliares da carrozaría.

 Cristais empregados no vehículo: tipos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe de cristais.

 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 cristais.

 Seguridade no manexo de equipamentos pirotécnicos.
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Ter superadas as unidades formativas cunha nota igual ou superior a 4 puntos,

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

Procedementos de avaliación para cada unha das unidades formativas.

Criterios de cualificación:    Sobre un total de 10 puntos

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

Exames, exercicios escritos ou proxectos de cada unidade didáctica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valorar tendo en conta:

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

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

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

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

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

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

respectivamente.

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

Durante o período de FCT o alumnado que non supere o módulo realizará as actividades programas para recuperar as partes non superadas nos

dous primeiros trimestres do curso. Estas actividades recollense no informe correspondente a cada alumno ou alumna.

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

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

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

Para superar o modulo, a nota mínima en calquera das probas, terá que ser de 4 puntos sobre 10
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Seguimento mensual na reunión do departamento da programación.

Informe da programación impartida antes de cada avaliación.

Enquisa ao alumando sobre diferentes aspectos da práctica docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizaráse unha proba oral ou escrita de coñecementos relacionados co módulo de Sistemas de seguridade e confortabilidade.

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

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

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

Alumnos/as co módulo pendente:

O alumnado que teña o módulo pendentes logo da avaliación final extraordinaria  de xuño deberá repetir todas as actividades programadas para o

módulo no curso seguinte.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizar as visitas programadas no departamento a diferentes empresas en Ourense.

Participar nas actividades programadas polo centro para todo o alumnado.
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