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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 (*)

MP0455 Sistemas de transmisión e freada 72017/2018 224187

MPMP04_55 Sistemas de transmisión 72017/2018 126105

MPMP04_55 Sistemas de freada 72017/2018 9882

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

Profesorado asignado ao módulo JAVIER LÒPEZ BELLÒN

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

A presente programación didáctica realizase tomando como referencia o contido o Decreto do 12 de xullo de 2011, que establece o currículo do

ciclo formativo de grao medio correspondente o título de técnico en electromecánica.

O Módulo profesional de transmisións e freado é un dos módulos nos que se ordena academicamente a impartición das ensinanzas conducentes a

obtención do título de técnico en electromecánica.

De entre as unidades de competencia establecidas no título, as 187 Horas que o módulo profesional ten asignado do conxunto das 2000 horas que

conforman os estudos da titulación, orientanse a consecución polo alumnado das realizacións profesionais propias que se reflexan no

correspondente artículo.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de manter os sistemas de transmisión de forzas e freos dos

vehículos.

Esta función abrangue aspectos como:

¿ Manexo de equipamentos.

¿ Localización de avarías.

¿ Axuste de parámetros estáticos e dinámicos.

¿ Procesos de desmontaxe e montaxe.

¿ Procesos de reparación.

¿ Verificación da reparación efectuada.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

¿ Diagnose dos sistemas de transmisión de forzas e freos.

¿ Mantemento preventivo, preditivo e correctivo dos sistemas de transmisión de forzas

e freos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais  do ciclo formativo, e as competencias

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos

do módulo versarán sobre:

¿ Principios físicos dos sistemas de transmisión de forzas e freos de vehículos.

¿ Manexo de equipamentos de medida e control.

¿ Funcionamento dos sistemas de transmisión de forzas e freos.

¿ Diagnostico de avarías.

¿ Realización dos procesos de mantemento dos sistemas de transmisión de forzas e freos.
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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 A NECESIDADE E OS COMPOÑENTES DA TRANSMISION NOS VEHÍCULOSA TRANSMISION
NOS VEHICULOS

7 3

2 ESTUDAR OS DISTINTOS TIPOS DE EMBRAGUESSISTEMAS DE
EMBRAGUES E
CONVERTIDORES
DE PAR

35 15

3 COÑECER E ESTUDAR OS DISTINTOS TIPOS DE CAIXAS DE CSAMBIOSCAIXAS DE
VELOCIDADES

45 20

4 COÑECER OS DISTINTOE TIPOS DE DIFERENCIAIS E SABER OPERAR CON ELESGRUPOS
REDUCTORES E
DIFERENCIAIS

25 11

5 TIPOS E PROCESOS DE REPARACIÓNTRANSMISIÓNS 4X4,
ÁRBORES E
SEMIÁRBORES

14 7

6 REPARACION E MANTEMENTOS DOS SISTEMAS DE FREADOOS FREOS NOS
VEHICULOS

50 23

7 COÑECER E DIAGNOSTICAR OS DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDADE ABSSISTEMAS DE
SEGURIDADE ABS,
CONTROLES DE
TRACCION, DE
ESTABILIDADE, ETC

48 21
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A TRANSMISION NOS VEHICULOS 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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. NO

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 de transmisión de forzas do vehículo.

CA1.2 Relacionáronse as forzas que interveñen nos sistemas de transmisión co desprazamento do vehículo.

CA1.3 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

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

CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

CA3.7 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.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Física da transmisión do movemento.

 Mecanismos de transmisión de movemento: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Sistemas de transmisión nos vehículos híbridos: tipos, características, constitución e funcionamento.
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Contidos

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 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 EMBRAGUES E CONVERTIDORES DE PAR 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Describíronse as características do funcionamento dos embragues e convertedores, e dos seus sistemas de accionamento.

CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados.

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

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

CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión de forza.

CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

CA3.7 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

 Interpretación de documentación técnica.

 Embragues e convertedores: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación e axuste dos sistemas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

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

N.º Título da UD Duración

3 CAIXAS DE VELOCIDADES 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Relacionouse a constitución das caixas de cambio e variadores de velocidade do vehículo coas súas características de funcionamento.

CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados.

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

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

CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión de forza.

CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

CA3.7 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

 Interpretación de documentación técnica.

 Cambios de velocidades: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación e axuste dos sistemas.

 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.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 GRUPOS REDUCTORES E DIFERENCIAIS 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e dos elementos de transmisión do vehículo.

CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados.

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

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

CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión de forza.

CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de documentación técnica.

 Diferenciais e grupos redutores: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación e axuste dos sistemas.

 Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

 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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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 TRANSMISIÓNS 4X4, ÁRBORES E SEMIÁRBORES 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

RA3 - Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e relacionáronse coa operatividade do sistema.

CA1.8 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no sector.

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.3 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo.

CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

CA2.5 Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados.

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

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

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

CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as especificacións técnicas.

CA3.4 Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas de transmisión de forza.

CA3.5 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

CA3.7 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.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de documentación técnica.

 Xestión electrónica dos sistemas de transmisión do movemento.

 Equipamentos de medición e control.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación e axuste dos sistemas.

 Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

 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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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 OS FREOS NOS VEHICULOS 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. NO

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes.

CA1.2 Calculáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o sistema de freada utilizado.

CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos.

CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa constitución.

CA1.5 Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas de freos.

CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación.

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou control.

CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados.

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

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

CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios.

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as especificacións técnicas.

CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental.

CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

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 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.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Física da freada.

 Interpretación de documentación técnica.

 Sistemas de freos dos vehículos: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Sistemas de mando ou accionamento dos freos.

 Equipamentos de medición e control.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación e axuste dos sistemas.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.
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Contidos

 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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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 SISTEMAS DE SEGURIDADE ABS, CONTROLES DE TRACCION, DE ESTABILIDADE, ETC 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. NO

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

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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto de freos.

CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa constitución.

CA1.5 Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas de freos.

CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en relación coa operatividade do sistema.

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou control.

CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos.

CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados.

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

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas de fluídos.

CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

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

CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios necesarios.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as especificacións técnicas.

CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausencia de vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.

CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental.

CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e dinámicos seguindo especificacións técnicas.

CA3.7 Reparáronse os sistemas antibloqueamento de rodas, de control de tracción e de estabilidade do vehículo.

CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida no sistema.

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 do taller de electromecánica.

CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de documentación técnica.

 Sistemas de freos dos vehículos: tipos, características, constitución e funcionamento.

 Sistemas antibloqueamento de freos.

 Sistema de asistencia electrónica á freada de emerxencia.

 Sistemas de control de tracción e de estabilidade.

 Relación entre sistemas de xestión de estabilidade, freos e transmisión.

 Equipamentos de medición e control.

 Parámetros de funcionamento.

 Técnicas de diagnóstico guiadas.

 Normas de uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Equipamentos de medición e control.

 Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Procesos de reparación.

 Verificación e axuste dos sistemas.
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Contidos

 Procesos de actualización de datos nas unidades electrónicas.

 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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En cada trimestre do curso realizarase unha sesión de avaliación, seguindo un sistema de avaliación continua donde se require a asistencia

regular ás clases e ás actividades programadas para o alumnado.

A non asistencia implica a perda o dereito á avaliación continua, tendo dereito unicamente a un exame extraordinario. O número de faltas

(xustificadas ou non) que implican a perda deste dereito son o 10% das sesións do módulo que marca a Lei.

Para calcular a nota do alumno valorarase a súa actitude a través da observación directa na aula e da realización individual ou en grupo das

actividades de ensinanza -aprendizaxe. Teranse en conta os seguintes aspectos para o cálculo:

- Valor das probas escritas (Contidos conceptuais): 40 %

- Valor das actividades propostas no taller (Contidos procedimentais): 50 %

- Valor das actitudes (Contidos atitudinais): 10 %

Realizarase polo menos en cada avaliación ordinaria unha proba individual escrita coa finalidade de conocer o grado de aprendizaxe dos

conceptos adquiridos polo alumno durante a mesma. A baremación de cada proba especificarase por escrito na mesma ou no seu defecto deberá

de considerarase o valor de cada cuestión proporcionalmente.

Nas probas escritas se valorará:

A corrección das respostas.

A presentación estética adecuada, na que se inclúe a caligrafía.

A coherencia interna do discurso e a claridade de exposición dos contidos.

Realizarase tamén polo menos en cada avaliación ordinaria unha proba práctica individual ou por grupos coa finalidade de conocer o grado de

aprendizaxe dos procedementos traballados durante a avaliación. A baremación de cada proba especificarase de forma verbal o comezo da

mesma ou colgarase no taboleiro de anuciós da taller.

Nas probas prácticas se valorará:

A corrección na realización da actividade.

A realización da mesma dentro do tempo asignado.

A penalización por pequenos erros ou erros importantes.

A penalización pola excesos de tempo.

A non realización da actividade.

No apartado de valoración da actitude o alumno terá de partida un 1 punto na nota final; e decir parte de 10 puntos e iríase descontando desa nota

segundo o exposto a continuación:

Por cada incumplimento tera desconto na nota de actitudes:

- Por falta de interes na clase                                                  - 0,5 P    (B)

- Por falta de orde e limpieza na realización de traballos       -  0,5 P    (C)

- Por ausentarse do posto de traballo                                    -  0,5 P     (D)

- Por maltratar o material do taller ou instalacions                     - 1 P     (E)

- Por maltratar material didactico (libros, apuntes, etc)           -  0,5 P     (G)

- Por traballar sin usar medidas de seguridade oportunas         - 1 P     (H)

- Por deixar o taller sin recoller o terminala clase                   -  0,5 P     (I )

- Por falta de respeto hacia o profesor ou compañeiros            -  2 P

- Avaliar a actitude do alumno fronte o traballo.

  A percepción e destreza manual á hora de utilizar a ferramenta axeitada para desenvolver os  traballos.

  Capacidade de observación, percepción e análise do procedemento que aconsella a información técnica consultada e se segue as pautas que lle

indica.

  Actividade positiva para resolver os atrancos que se atopa, desenrolo de iniciativa, suxerencias, consellos, advertencias.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  Capacidade de organización e iniciativa, perseverancia e disciplina á hora de traballar en equipo.

  Manter relacións fluídas cos membros do grupo de traballo no que está integrado, colaborando na consecución dos obxectivos asignado ó grupo,

respetando o traballo dos demais, participando activamente na organización e desenrolo de tarefas colectivas e cooperando na superación de

dificultades que se presenten,  cunha actitude tolerante coas ideas dos compañeiros.

- A actitude do alumno á hora de desenvolverse na aula.

E puntual á hora de asistir a aula.

Recolle o seu posto de traballo.

Utiliza axeitadamente o material.

Responsabilidade no traballo, sobre todo no referente a seguridade e mantemento dos equipos.

A cualificación final dos exames será sobre 10 puntos:

o A cualificación menor o igual a 4,0 é considerada insuficiente e os contidos/procedementos terán que ser recuperados polo alumnado.

o A cualificación maior a 4,0 é compensable. Significa que esa proba, a pesar de ser insuficiente (si esta comprendida entre 4 e 5), pode

facer promedio co resto das probas escritas e traballos.

Poderanse realizar controis periódicos nos que se incluirán cuestonarios e/ ou exercicios prácticos da materia impartida. Neste caso a nota da

avaliación será a media aritmética de todas as probas realizadas, sempre que en cada unha delas o alumno obteña polo menos un 4, en caso

contrario deberá repetir a proba.

Participación activa na aula, reflectida no interese pola materia, iniciativa e capacidade para obter información con carácter

autónomo (a falta de participación suporá a aplicación do mesmo criterio do parágrafo anterior), e resolución dos supostos de ampliación que se

realicen na última sesión de cada unidade didáctica.

Orde e pulcritude nos traballos realizados e boa predisposición para o traballo en equipo (a falta de pulcritude e boa predisposición suporá

a aplicación dos mesmos criterios dos parágrafos anteriores)

Os apuntes e exercicios elaborados polos alumnos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN (Cómo se calcula a nota de avaliación)

AVALIACIÓNS PARCIAIS

A nota parcial dun trimestre calcularase tendo en conta os pesos da teoría ou exames escritos (conceptuais) o  da parte práctica do taller

(procedementais) e o peso dos actitudinais (comportamento, saber estar, gañas de aprender, asistencia, puntualidade)

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA

A nota da avaliación final ordinaria será a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parciais, sempre e cando o alumno/a as

teña todas superadas, é dicir con máis dun 5.

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

-Da materia do propio curso

              -Unha avaliación parcial.

A avaliación do alumno/a a través do curso será continua, o cal implica que a superación de calquera das avaliacións periódicas dá por superadas

todas as anteriores. Por conseguinte dispoñerase dun sistema de recuperación ante a eventualidade de non superar as  avaliacións parciais.

A tal fin o alumno que suspenda unha avaliación parcial, deberá superar unha proba que abarque os contidos mínimos necesarios (das unidades

didácticas que teña suspensas), usando o mesmo esquema como na avaliación ordinaria.

A puntuación obtida terase en conta para o cálculo da nota, substituíndo a puntuación anterior.

-A avaliación final ordinaria.

A nota final do alumno/a con dereito a avaliación continua será a nota media das tres avaliacións parciais. Se algún alumno/ non superase algunha

avaliación a pesar do proceso de recuperación, terá dereito a unha avaliación final ordinaria, que consistirá unha proba que englobe os contidos

mínimos das avaliacións que o alumno/a teña suspensos (a nota final non debe ser inferior á da 3ª avaliación).

- Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua

A proba vai destinado aos alumnos que as súas faltas de asistencia superen o 10% do total da carga lectiva horaria do Módulo.

1º A avaliación destes alumnos faise coa avaliación final ordinaria de módulos. As probas que se lles farán a ditos alumnos serán as

seguintes:

1ª proba:  Cuestionario teórico de tódalas  unidades didácticas: dende a Nº1 ata a Nº 7 .  Tempo máximo: 2 horas.

2ª proba: Suposto práctico das unidades suspensas. Tempo máximo: as horas que se dispoñan nese momento.

2- . Se o alumno asistiu a clase, aínda que, por exceso de faltas, perderá o dereito a avaliación continua, teráselle en conta os traballos

realizados durante a asistencia e no terá que presentar traballo extra.

3- Os criterios de avaliación e os niveis mínimos  serán os mesmos cós establecidos na programación do módulo.

4- Os criterios de cualificación de ditas probas serán  os desenrolados en apartados anteriores para ser utilizados no caso da avaliación

ordinaria.

-Das materias pendentes do curso anterior

-Plan de traballo

As actividades de repaso da materia levaranse a cabo o longo do primeiro e do segundo trimestre do curso.

Os alumnos que accedan a 2º curso do ciclo co módulo pendente de superar, terán actividades de recuperación durante os trimestres sinalados.

Farán dúas probas, unha por trimestre, sobre os contidos teóricos e prácticos traballados nese período.

No terceiro trimestre, aqueles alumnos que non foron capaces de superar o módulo co proceso descrito, terán de novo actividades de recuperación

e terán que superar unha proba final cos contidos, teóricos e prácticos, ca finalidade de superar o módulo en xuño.

-Procedementos e instrumentos de avaliación.

O inicio do 1º e 2º trimestre entregarase a cada alumno/a o traballo a realizar e deberá entregalo unha semana antes do exame.

O alumno/a terá:

Que resolver as cuestións teóricas e os supostos prácticos esixidos.
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Realizar resumes e esquemas de cada unha das UD que se desenrolan no trimestre.

Realizar unha proba teórico-práctica dos contidos traballados ao longo de cada un dos trimestres.

No 3º trimestre o alumnado que non superou o módulo deberá realizar unha nova proba escrita e presentar os traballos esixidos.

-Criterios de cualificación.

O traballo práctico realizado o longo dos trimestres polo alumno/a terá un peso dun 50% no conxunto da nota da avaliación.

A proba escrita do final de cada un dos  trimestres terá un peso dun 40% no conxunto da nota da avaliación.

O 10% restante para acadar a nota de cada trimestre será o interese do alumno/a pola materia, así como o cumprimento das pautas esixidas para

a realización dos traballos.

Para considerar superado o módulo se calculará a nota media entre as obtidas o remate de cada un dos dous primeiros trimestres, esixíndose

alcanzar polo menos en cada proba un 4 para poder calcular a media.

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

Faranse unas probas tanto de tipo escrito como prácticas no taller nas que poderán entrar todo o que se desenrolou ó longo do curso. Se o

profesor o considera oportuno respetaralle alguna parte que poidera ter aprobada anteriormente.

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

Para determinar se o desenvolvemento das clases e das actividades propostas para que o alumnado alcanzara os obxectivos planificados e

resultaran eficaces e adecuados, levarase a cabo unha avaliación a partir de:

Os resultados da avaliación da aprendizaxe dos alumnos/as

            A propia avaliación feita pólo alumnado dos materiais, actividades,....

Opinións escritas do alumnado sobre o que aprenderon, o que mais lles gustou ou o que lle resultou mais difícil.

Debate entre os membros que integran o Departamento.

Estes aspectos recolleranse na memoria anual e servirán para a elaboración da programación do curso seguinte e mellorar a práctica docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na primeira sesión de cada unidade didáctica, e tras a presentación do seu contido realizaranse actividades para detectar os coñecementos

previos que ten o alumnado sobre a materia a tratar.

As actividades serán variadas:

Ler e comentar unha noticia de prensa.

Solucionar un test de 5 ou 10 preguntas sobre os aspectos claves, que se pode corrixir oral e colectivamente.

Realizar unha charla-coloquio sobre unha proxección (vídeo, presentación Power point...)

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

Tras unha proba de avaliación inicial e a coa observación directa do primeiro mes, levaranse a cabo as accións necesarias para aplicar as medidas
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de atención educativa aos alumnos que a precisen.

Os alumnos que requiran determinados apoios e atencións educativas por padecer algún tipo de discapacidade física ou psíquica terán unha

atención especializada coa finalidade de conseguir a súa integración. Se é necesario, realizaráselle xunto co departamento de Orientación, unha

adaptación curricular específica.

Con respecto a aqueles alumnos que necesiten apoio educativo, como é o caso do alumno que non supere algunha avaliación, facilitaránselle

actividades de reforzo de distinto grao de dificultade.

Co propósito de dar resposta educativa aos alumnos con altas capacidades intelectuais estableceranse actividades de ampliación de currículo.

En todos os supostos e fundamental a coordinación co Departamento de Información e Orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Terase en conta os seguintes aspectos:

¿ Asistencia e puntualidade, calquera das dúas trae consigo a perda de contidos e de traballos, o que suporá un retraso no proceso de

aprendizaxe do alumnado.

¿ Comportamento durante o desenvolvemento das clases, o respeto os compañeiros, profesor/a e o material.

¿ Participación activa na aula, reflectida no interese pola materia,iniciativa e capacidade para obter información con carácter autónomo.

¿ Orde e pulcritude nos traballos realizados.

¿ Predisposición para o traballo en equipo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Faranse aquelas que se fixen no Departamento

10.Outros apartados

10.1) Outras actividade relacionadas co módulo

Durante o desenrolo do curso, si é posible, poderanse facer actividades relacionadas co módulo, ben sexa no propio instituto ou fora deste.
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