
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

de Vilalonga 2018/201936019256 Sanxenxo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV01Transporte 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 (*)

MP3044 Amovibles 72018/2019 249208

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

Profesorado asignado ao módulo FERNANDO PRADO SANTAMARÍA

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

En este módulo preténdese desenvolver a formación necesaria para desempeñar a función de mantemento básico nas áreas de desmontaxe,

substitución e montaxe de elementos accesorios, gornecementos e cristáis.

As actividadades realizadas xirarán en torno a:

Desmontaxe de pezas e accesorios. (Paragolpes, Aletas, capó, portón e portas

Desmontaxe e montaxe de gornecementos.( Alzavidros, Mecanismos de cerre)

Reparación de cristáis.(Lunas parabrisas)

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe ademáis de realizar todas as operacións anteriores, fomentarán de forma transversal a

aplicación das normas de prevención de riscos laboráis.
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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 Estructura e partes elementas dos vehiculosNormas de seguridade
no taller de carrocería

21 10

2 Substitucion de elementos amovibles da carroceriaElementos amobibles
exteriores da
carroceria

76 30

3 Desmontaxe e montaxe de accesorios das portas.Gornecementos,
sistemas de peche e
elevación.

76 30

4 Tipos e procesos de substitucion de lunas e cristais.Lunas e cristais 76 30
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Normas de seguridade no taller de carrocería 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Elementos amobibles exteriores da carroceria 76

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición SI

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.) coa técnica de unión utilizada

CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función dos métodos utilizados

CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría e as súas características estruturais

CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica utilizada

CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características estruturais e metrolóxicas

CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas

CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas establecidas por fábrica

CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías detectadas

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade persoal e ambiental

CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.2.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

 0Paragolpes: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.
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Contidos

  Teitos solares e capotas.

  Accesorios.

 Unións desmontables, roscadas, remachadas e pegadas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Unións articuladas.

 Outras unións.

 Portas: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Capós: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Gornecementos, sistemas de peche e elevación. 76

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica SI

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe

CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu funcionamento básico e a súa unión a este

CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas por
fábrica

CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e as precaucións establecidas por fábrica

CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que se asegure a calidade de funcionamento

CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade persoal e ambiental

CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.3.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Lunas e cristais 76

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica SI

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas características
principais

CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados, segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello retrovisor, sensores, etc.)

CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade prescrita

CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir, tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por fábrica

CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identificando o tipo de dano que cumpra reparar, utilizando as resinas adecuadas e seguindo os procedementos prescritos,
asegurando unha reparación de calidade

CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse as anomalías detectadas

CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade persoal e ambiental

CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.4.e) Contidos
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Contidos

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.

 Tipos de danos.

 Técnicas de reparación.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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Dentro do proceso de avaliación continua, cada unidade didáctica será avaliada puntuando as probas escritas, as listas

de cotexo e táboas de observación de traballo de 1 a 10.

Superase cada unidade cando se acada o 5, unha vez ponderados os puntos segundo os porcentaxes indicados.

Para cada trimestre de ser o caso a nota será a media aritmética das unidades didácticas impartidas en ese periodo.

En todo caso considerarase que dentro dun trimestres, as unidades impartidas faran media e aporbarse a avaliación

sempre que en cada unha delas se superase o 5 de nota.

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

Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo do centro realizará un informe de avaliación

individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación que corresponderá coas actividades das

distintas unidades didácticas non superadas.

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

Aqueles alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, cando o profesor o decida despois de ter faltado de forma

inxustificada mais dun 10% das horas do Módulo, terán que facer un exame teórico e outro práctico coa materia

impartida ao longo do curso. A proba teórica versará sobre os contidos mínimos avaliables por proba teórica, e a parte

práctica constará de unha ou varias probas  sobre os procesos realizados ao longo do curso.

Na segunda quincena do mes de xuño, avisarase das datas e horas de realización dos exercicios de avaliación.

A avaliación de esta proba será dun 50% o exercicio práctico e un 50% o teórico, sendo necesario superar ambas probras (práctica e teoría) para

aprobar o módulo.

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

O procedemento sobre o seguimento da programación será a indicada polo departamento de calidade do centro para este

curso e mediante a aplicación informática de programacións.

Inicialmente seguirase o seguinte:

Mensualmente se informará nas reunións do equipo docente dos motivos polos que non se cumpra o previsto na programación así como as

medidas a adoptar para a súa

adecuación á mesma.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliacion iniciar realizarase a mediados de outubro, para detectar dificultades na diversidade do grupo.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para recuperar aqueles aspectos que non foron acadados satisfactoriamente polo alumno, proporanse actividades

extras para compensar as carencias que sexan detectadas, e poder acadar os resultados de aprendizaxe, estas

actividades serán de carácter práctico e/ou teórico, facilitándolle nas sesións de ensino-aprendizaxe apoio e soporte.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O relativo a educación en valores está referido nas respectivas unidades didácticas dentro dos criterios de avaliación

que fan referencia a actitude de traballo de organización en grupo, orde e limpeza, actitude positiva de traballo e

colaboración, etc. partindo duns mínimos exixibles para alumnos que obtan a acadar o título profesional.

De maneira xeral:

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos

seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de residuos como

aceites, combustibles sucios etc. segundo as normativas vixentes). A importancia de que os sistemas antipolución que

incorporan os automóbiles funcionen de forma correcta.

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade

e hixiene no traballo, así como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no

modulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares definitivas será as que se indiquen no momento polo departamento en acordo con tódolos

ciclos e cursos da familia profesional.

De tódolos xeitos, dende este módulo se proporá unha visita a unha factoría de vehículos e/ou de fabricación de compoñentes e outra conferencias

ou demostracións específicas sobre os obxectivos do módulo
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