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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
Resultados  de aprendizaxe  

Criterios  de avaliación 
UD. FORMATIVA MP047 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo 

UD. 1. Interpretación de circuitos eléctricos 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o 
seu funcionamento. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.4 - Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 
CA1.5 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
CA1.6 - Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da simbo-
loxía específica. 

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. 

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 cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, 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. 

UD.2. Redes multiplexadas de vehículos CAN-BUS 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o 
seu funcionamento. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.3 - Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. 
CA1.4 - Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 
CA1.5 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
CA1.6 - Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da simbo-
loxía específica. 

RA2 -  Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en 
conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA1.6 - Representá-ronse esque-mas das ar-quitecturas multiplexadas, con aplicación da 
simboloxía específica.   
CA2.1 - Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de 
comunicación, como os codificadores, multiplexores, transceptores, etc. 
CA2.2 - Describíronse as arquitectu-ras das redes de comunica-ción de datos máis usadas nos 
vehículos. 
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CA2.3 - Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis 
usadas en vehículos. 
CA2.4 - Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar   para a localización 
das avarías. 
CA2.5 - Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións técni-
cas. 
CA2.6 - Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos necesa 
rios, e seleccionouse o punto de medida. 
CA2.7 - Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes de comunica-
ción, seguindo especificacións técnicas. 
CA2.8 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades, en previsión de posibles 
dificultades. CA2.9 - Amosouse unha   actitude ordenada e metódica na realización das activi-
dades. 

RA3 -  Realiza o mantemento e repara as redes de comunicación de 
datos, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e 
as especificacións técnicas. 

CA3.1 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para 
realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 
CA3.2 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados, se-
guindo as especificacións técnicas. 
CA3.2 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados, se-
guindo as especificacións técnicas. 
CA3.3 - Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.4 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 
CA3.5 - Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos 
substituídos. 
CA3.6 - Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. 
CA3.7 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

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. 

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 cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, 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 
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operacións realizadas. 

UD.3. Outras redes multiplexadas de vehículos. 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o 
seu funcionamento. 
 

CA1.1 - Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.3 - Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas 
CA1.4 - Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 
CA1.5 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
CA1.6 - Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da simbo-
loxía específica. 

RA2 -  Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en 
conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 - Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de 
comunicación, como os codificadores, multiplexores, transceptores, etc. 
CA2.2 - Describíronse as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas nos 
vehículos. 
CA2.3 - Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis 
usadas en vehículos. 
CA2.4 - Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización 
das avarías. 
CA2.5 - Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións técnicas 
CA2.6 - Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos necesa-
rios, e seleccionouse o punto de medida. 
CA2.7 - Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes de comunica-
ción, seguindo especificacións técnicas. 
CA2.8 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades, en previsión de posibles 
dificultades. 
CA2.9 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 -  Realiza o mantemento e repara as redes de comunicación de 
datos, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e 
as especificacións técnicas. 

CA3.1 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para 
realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 

CA3.2 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados, seguind     
 CA3.3 - Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.4 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 
CA3.5 - Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos 
substituídos. 
CA3.6 - Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. 
CA3.7 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
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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. 

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 cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, 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. 

UD.4. Elementos e sistemas de iluminación de vehículos 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, 
e describe o seu funcionamento. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.3 - Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os 
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares. 
CA1.4 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
CA1.5 - Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionali-
dade e os seus elementos. 
CA1.6 - Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinaliza-
ción e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica. 

RA2 -  Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta 
a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 
CA2.2 - Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 
CA2.3 - Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técni-
cas. 
CA2.4 - Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 
CA2.5 - Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalí-
as, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma  
CA2.6 - Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segun-
do a precisión do instrumento ou equipamento.observado. 
CA2.7 - Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros 
obtidos. 
CA2.8 - Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de correc-
ción. 
CA2.9 - Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 
CA2.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
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RA3 -  Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, 
para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as 
especificacións técnicas. 

CA3.1 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para 
realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 
CA3.2 - Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os siste-
mas eléctricos auxiliares. 
CA3.3 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, 
seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.4 - Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.5 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico.    
CA3.6 - Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos 
substituídos. 
CA3.7 - Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 
CA3.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA4 -  Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, 
para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes 
e os elementos necesarios. 

CA4.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas 
coa modificación ou a nova instalación. 
CA4.2 - Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse 
as seccións de condutores e os medios de protección. 
CA4.3 - Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser 
asumido polo xerador do vehículo. 
CA4.4 - Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os 
accesorios e os gornecementos necesarios. 
CA4.5 - Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, se-
guindo especificacións. 
CA4.6 - Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de 
ruídos e deterioracións. 
CA4.7 - Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse 
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo. 
CA4.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA5 -  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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 
CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados. 
CA5.4 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020 

PÁXINA 8 DE 19 CENTRO:IES DE VILALONGA 
CURSO: 2º CM DE ELECT. DE VEH. 
MATERIA:Circ.Electricos Auxiliares 

 

  

 

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. 

UD.5. Circuitos de alumeado e sinalización 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, 
e describe o seu funcionamento. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.3 - Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os 
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares. 
CA1.4 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
CA1.5 - Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionali-
dade e os seus elementos. 
CA1.6 - Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinaliza-
ción e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica 

RA2 -  Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta 
a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 
CA2.2 - Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 
CA2.3 - Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técni-
cas. 
CA2.4 - Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 
CA2.5 - Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalí-
as, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado. 
CA2.6 - Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segun-
do a precisión do instrumento ou equipamento. 
CA2.7 - Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros 
obtidos. 
CA2.8 - Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de correc-
ción. 
CA2.9 - Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 
CA2.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 -  Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, 
para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as 
especificacións técnicas. 

CA3.1 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para 
realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 
CA3.2 - Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os siste-
mas eléctricos auxiliares. 
CA3.3 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, 
seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.4 - Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 
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CA3.5 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 
CA3.6 - Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos 
substituídos. 
CA3.7 - Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 
CA3.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA4 -  Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, 
para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes 
e os elementos necesarios. 

CA4.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas 
coa modificación ou a nova instalación. 
CA4.2 - Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse 
as seccións de condutores e os medios de protección. 
CA4.3 - Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser 
asumido polo xerador do vehículo. 
CA4.4 - Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os 
accesorios e os gornecementos necesarios. 
CA4.5 - Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, se-
guindo especificacións. 
CA4.6 - Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de 
ruídos e deterioracións. 
CA4.7 - Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse 
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo. 
CA4.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA5 -  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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 
CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados. 
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. 

UD.6.  Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, 
e describe o seu funcionamento. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.3 - Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os 
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares. 
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CA1.4 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
CA1.5 - Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionali-
dade e os seus elementos. 
CA1.6 - Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinaliza-
ción e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica. 

RA2 -  Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta 
a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 
CA2.2 - Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 
CA2.3 - Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técni-
cas. 
CA2.4 - Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 
CA2.5 - Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalí-
as, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado. 
CA2.6 - Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segun-
do a precisión do instrumento ou equipamento 
CA2.7 - Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros 
obtidos. 
CA2.8 - Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de correc-
ción. 
CA2.9 - Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 
CA2.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 -  Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, 
para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as 
especificacións técnicas. 

CA3.1 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para 
realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 
CA3.2 - Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os siste-
mas eléctricos auxiliares. 
CA3.3 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, 
seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.4 - Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.5 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 
CA3.6 - Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos 
substituídos. 
CA3.7 - Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema.  
CA3.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA4 -  Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, 
para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes 
e os elementos necesarios. 

CA4.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas 
coa modificación ou a nova instalación. 
CA4.2 - Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse 
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as seccións de condutores e os medios de protección. 
CA4.3 - Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser 
asumido polo xerador do vehículo. 
CA4.4 - Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os 
accesorios e os gornecementos necesarios. 
CA4.5 - Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, se-
guindo especificacións. 
CA4.6 - Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de 
ruídos e deterioracións. 
CA4.7 - Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse 
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo. 
CA4.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades 

RA5 -  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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 
CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados. 
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. 

UD. 7. Circuitos de control e sinalización 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, 
e describe o seu funcionamento. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.3 - Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os 
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares. 
CA1.4 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
CA1.5 - Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionali-
dade e os seus elementos. 
CA1.6 - Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinaliza-
ción e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica. 

RA2 -  Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta 
a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 
CA2.2 - Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar 
CA2.3 - Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técni-
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cas. 
 
CA2.4 - Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 
CA2.5 - Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalí-
as, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma  
CA2.6 - Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segun-
do a precisión do instrumento ou equipamento.observado. 
CA2.7 - Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros 
obtidos. 
CA2.8 - Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de correc-
ción. 
CA2.9 - Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 
CA2.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 -  Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, 
para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as 
especificacións técnicas. 

CA3.1 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para 
realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 
CA3.2 - Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os siste-
mas eléctricos auxiliares. 
CA3.3 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, 
seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.4 - Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.5 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 
CA3.6 - Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos 
substituídos. 
CA3.7 - Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 
CA3.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA4 -  Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, 
para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes 
e os elementos necesarios. 
 

CA4.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas 
coa modificación ou a nova instalación. 
CA4.2 - Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse 
as seccións de condutores e os medios de protección. 
CA4.3 - Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser 
asumido polo xerador do vehículo. 
CA4.4 - Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os 
accesorios e os gornecementos necesarios. 
CA4.5 - Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, se-
guindo especificacións. 
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CA4.6 - Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de 
ruídos e deterioracións. 
CA4.7 - Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse 
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo. 
CA4.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA5 -  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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 
CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados. 
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. 

UD.8. Sistemas de axuda e asistencia a conducción 
RA1 -  Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos, 
e describe o seu funcionamento. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no 
vehículo. 
CA1.2 - Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 
CA1.3 - Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os 
conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares. 
CA1.4 - Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 
 

RA2 -  Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta 
a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 
CA2.2 - Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 
CA2.3 - Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técni-
cas. 
CA2.4 - Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 
CA2.5 - Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalí-
as, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado. 
CA2.6 - Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segun-
do a precisión do instrumento ou equipamento. 
CA2.7 - Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros 
obtidos. 
CA2.8 - Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de correc-
ción. 
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CA2.9 - Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 
CA2.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 -  Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, 
para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as 
especificacións técnicas. 

CA3.1 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para 
realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación.  
CA3.2 - Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os siste-
mas eléctricos auxiliares. 
CA3.3 - Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, 
seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.4 - Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos ou ópticos, seguindo as especificacións técnicas. 
CA3.5 - Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 
CA3.6 - Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos 
substituídos. 
CA3.7 - Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 
CA3.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA4 -  Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, 
para o que selecciona os procedementos, os materiais, os compoñentes 
e os elementos necesarios. 

CA4.1 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas 
coa modificación ou a nova instalación. 
CA4.2 - Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse 
as seccións de condutores e os medios de protección. 
CA4.3 - Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser 
asumido polo xerador do vehículo. 
CA4.4 - Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os 
accesorios e os gornecementos necesarios. 
CA4.5 - Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, se-
guindo especificacións. 
CA4.6 - Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de 
ruídos e deterioracións. 
CA4.7 - Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse 
que non provoque anomalías nin interferencias con outros sistemas do vehículo. 
CA4.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA5 -  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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica. 
CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cum-
pra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos mate-
riais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados. 
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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. 

  

*A programación  hasta o 12 de marzo estaba o 100% dada, polo que neste módulo solo se farán actividades de recuperación, repaso e reforzo. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva



 
 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Avaliación continua. 
(Puntuando en base 10 Puntos) 

Instrumentos: 
-Probas escritas. (50%) 
-Probas prácticas. (50%) 
Considerarase un resultado positivo da avaliación, cando o alumno 
obteña unha media aritmetica igual a 5 puntos ou superior.  
(Redondeo hasta 0,5. Exemplo puntuación de 5,4 puntos a nota sería 5 e unha de 5,6 a 
nota sería 6) 

Avaliación 
extraordinaria 

A proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua, tamén se poderán presentar os alumnos 
con avaliacións pendentes. 
A  convocatoria da realización da proba, farase coa antelación suficiente 
a avaliación final e expoñerase no taboleiro de anuncios e na páxina web 
do centro. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita e práctica 
 
Criterios de avaliación: 
Farase unha proba escrita con dous apartados das partes non superadas 
na cal o alumno escollerá a que teña pendente ou no caso da totalidade, 
as dúas. As probas versaran sobre as dúas unidades formativas coas súas 
unidades didácticas do currículo existente co seguinte peso: 

 
MP0F457_12 REDES DE COMUNICACIÓN MULTIPLEXADA.-50% 
UD1. Interpretación de esquemas eléctricos. 
UD2. Redes multiplexadas de vehículos CAN-BUS. 
UD3. Outras redes multiplexadas de vehículos. 
UD.4. Elementos e sistemas de iluminación de vehículos. 
 
MP0F457_22 SIST. ELÉCT. E ELECTRÓNICOS AUX. DE CARROCERÍA.-50% 
UD.5. Circuitos de alumeado e sinalización. 
UD.6. Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos. 
UD.7. Circuitos de control e sinalización. 
UD.8. Sistemas de axuda e asistencia a condución 
 
Criterios de cualificación: 
A nota, resultará da media aritmetica de todas as probas das avaliacións 
realizadas, sempre e cando sexan positivas e ten que ser igual ou 
superior a 5 puntos para o aprobado. (Redondeo hasta 0,5. Exemplo puntuación 
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de 5,4 puntos a nota sería 5 e unha de 5,6 a nota sería 6) 

Cualificación 
final 

 
A nota final do módulo, resultará da media aritmetica de todas as probas 
de avaliacións parciais realizadas, sempre e cando sexan positivas e ten 
que ser superior a 5 puntos para o aprobado.  
(Redondeo hasta 0,5. Exemplo puntuación de 5,4 puntos a nota sería 5 e unha de 5,6 a 
nota sería 6) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita e práctica 
 
Criterios de avaliación: 
Farase unha proba escrita con dous apartados das partes non superadas 
na cal o alumno escollerá a que teña pendente ou no caso da totalidade, 
as dúas. As probas versaran sobre as dúas unidades formativas coas súas 
unidades didácticas do currículo existente co seguinte peso: 

 
MP0F457_12 REDES DE COMUNICACIÓN MULTIPLEXADA.-50% 
UD1. Interpretación de esquemas eléctricos. 
UD2. Redes multiplexadas de vehículos CAN-BUS. 
UD3. Outras redes multiplexadas de vehículos. 
UD.4. Elementos e sistemas de iluminación de vehículos. 
 
MP0F457_22 SIST. ELÉCT. E ELECTRÓNICOS AUX. DE CARROCERÍA.-50% 
UD.5. Circuitos de alumeado e sinalización. 
UD.6. Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos. 
UD.7. Circuitos de control e sinalización. 
UD.8. Sistemas de axuda e asistencia a condución 
 

Criterios de cualificación: 
A nota, resultará da media aritmetica de todas as probas realizadas, 
sempre e cando sexan positivas e ten que ser igual ou superior a 5 
puntos para o aprobado. 
(Redondeo hasta 0,5. Exemplo puntuación de 5,4 puntos a nota sería 5 e unha de 5,6 a 
nota sería 6) 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita coincidentes nas datas coa 1ª e 2ª avaliación ordinarias. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

-Descarga do libro dixital na Classroom. 
-Repaso e reforzo dos temas un hasta o  nove do libro de texto de 
circuítos eléctricos auxiliares . 
-Descarga das presentacións dos  do libro en unha Classroom e 
comentarios de cada apartado. 
-Tarefas con preguntas. 
-Probas semanais en formato electrónico colgadas nunha Classroom 
e avaliadas continuamente. 
-Debuxos de esquemas eléctricos. 
-Deseño de circuítos básicos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicación mediante correo electrónico e abalar. 
Creación de unha Classroom con todo alumnado. 
 

Materiais e recursos 

-Libro dixital con licencia de Paraninfo. 
-Ordenador portátil persoal. 
-Apuntes propios. 
-Canal de internet. 
-Maquetas de prácticas nos talleres. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-Correo electrónico. 
-Abalar. 
-Páxina web do centro. 
-Taboleiro de anuncios. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Taboleiro de anuncios. 

 
 

 

 

 


