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1. UNIDADES DIDACTICAS, RA E CA. 

UD. 1 Acendido convencional 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os seus parámetros 
característicos. 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma 

de parámetros necesarios. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

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

UD. 2 Acendidos transistorizados 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 

CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os seus parámetros 
característicos. 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
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parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5 -Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma 

de parámetros necesarios. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención 

de riscos. 

UD. 3 Carburación 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

RA2 - Localiza avarías nos sistemas 
auxiliares dos motores otto, 
tendo en conta a relación entre 

CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores de gasolina e de 
GLP. 

CA1.7 Estableceuse a secuencia das fases de funcionamento do motor de gasolina (arranque en frío, 
postarranque, aceleración e corte en retención, etc., e interpretáronse as súas características máis 
importantes. 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
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os síntomas, os efectos e as súas 
causas.  

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención 

de riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 4 Inxección de gasolina mecánica e electromecánica 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica 

CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores de gasolina e de 
GLP. 

CA1.7 Estableceuse a secuencia das fases de funcionamento do motor de gasolina (arranque en frío, 
postarranque, aceleración e corte en retención, etc., e interpretáronse as súas características máis 
importantes. 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 
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procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 5 Inxección de gasolina electrónicas 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade dos 
elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o que 
interpreta e aplica procedementos 
establecidos segundo as 
especificacións técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 

CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores de gasolina e de 
GLP. 

CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina: presións, caudais, 
temperaturas, etc. 

CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen nos sistemas de 
inxección de gasolina e de GLP. 

CA1.6 Relacionáronse os parámetros de funcionamento do sistema de inxección de gasolina (tensión, 
resistencia, sinais e curvas características, etc.) coa funcionalidade deste. 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.1 Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma 

de parámetros necesarios. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
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asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

 

CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos 

elementos que constitúen os sistemas de acendemento e alimentación do motor otto. 
CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de 

desmontaxe e montaxe. 
CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na 

documentación técnica. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. 
CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención 

de riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 6 Sobrealimentación de gasolina 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

RA2 - Localiza avarías nos sistemas 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma 

de parámetros necesarios. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
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auxiliares dos motores otto, 
tendo en conta a relación entre 
os síntomas, os efectos e as súas 
causas.  

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA4- Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e 
anticontaminación dos motores 
otto, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de 
funcionamento do motor.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos motores otto. 
CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do motor otto. 
CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. 
CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de sobrealimentación e 

anticontaminación dos motores otto. 
CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de traballo. 
CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención 

de riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 7 Anticontaminación e combustible gasolina 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 

CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de gasolina e de gas licuado de 
petróleo (GLP). 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
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parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA4- Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e 
anticontaminación dos motores 
otto, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de 
funcionamento do motor.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma 

de parámetros necesarios. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 
CA3.6 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga. 
CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.8 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos motores otto. 
CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de sobrealimentación e 

anticontaminación dos motores otto. 
CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos contaminantes xerados. 
CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes: vapores de 

combustible, vapores de aceite e residuos de combustión. 
CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape nos motores otto. 
CA4.9 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios durante o proceso de traballo. 
CA4.10 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 
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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 GLP 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
dos sistemas auxiliares nos 
motores otto, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor de ciclo otto, para o 
que interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de gasolina e de gas licuado de 
petróleo (GLP). 

CA1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores de gasolina e de 
GLP. 

CA1.5 Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen nos sistemas de 
inxección de gasolina e de GLP. 

CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 
CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 
CA2.8 Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse as causas da avaría. 
CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 9 Bomba lineal 
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RA1 - Caracteriza o funcionamento 
de sistemas auxiliares nos 
motores diésel, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor diésel, para o que 
interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas. 

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr.  

CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores diésel. 
CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. 
CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos motores diésel. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse 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. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 10 Bombas rotativas mecánicas diésel 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
de sistemas auxiliares nos 
motores diésel, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

RA2 - Localiza avarías nos sistemas 

CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores diésel. 
CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. 
CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores diésel. 
CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos motores diésel. 
CA1.8 Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor diésel (arranque en 

frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.). 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
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auxiliares dos motores diésel, 
tendo en conta a relación entre 
os síntomas, os efectos e as súas 
causas.  

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor diésel, para o que 
interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 
CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. 
CA2.5 Efectuouse a conexión dos equipamentos nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma 

de parámetros necesarios. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse 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. 
CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de 

desmontaxe e montaxe. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 
CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 11 Bombas rotativas diésel con xestión electrónica 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
de sistemas auxiliares nos 
motores diésel, para o que 
interpreta as variacións dos seus 

CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores diésel. 
CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
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parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor diésel, para o que 
interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse 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. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de admisión. 
CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga de datos nos sistemas 

de inxección diésel. 
CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

UD. 12 Inxector-bomba diésel 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
de sistemas auxiliares nos 
motores diésel, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores diésel. 
CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. 
CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel (presións, caudais, 

temperaturas, etc.). 
CA1.5 Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as unidades de control do 

sistema de inxección diésel. 
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RA2 - Localiza avarías nos sistemas 
auxiliares dos motores diésel, 
tendo en conta a relación entre 
os síntomas, os efectos e as súas 
causas.  

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor diésel, para o que 
interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse 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 determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos 

elementos que constitúen os sistemas de alimentación dos motores diésel. 
CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de 

desmontaxe e montaxe. 
CA3.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia establecida. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 
CA3.6 Realizouse o mantemento dos sistemas de mellora da temperatura de aire de admisión. 
CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga de datos nos sistemas 

de inxección diésel. 
CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
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CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 
realizadas. 

UD. 13 Sistema common rail diésel 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
de sistemas auxiliares nos 
motores diésel, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor diésel, para o que 
interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

 

CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores diésel. 
CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. 
CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel (presións, caudais, 

temperaturas, etc.). 
CA1.5 Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as unidades de control do 

sistema de inxección diésel. 
CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse 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. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.7 Borráronse as memorias de avarías das unidades de mando e efectuouse a recarga de datos nos sistemas 

de inxección diésel. 
CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 
CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 
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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. 14 Sobrealimentación diésel  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor diésel, para o que 
interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA4- Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e 
anticontaminación dos motores 
diésel, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de 
funcionamento do motor.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

 

CA2.1 Comprobouse a existencia de ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse 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. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos motores diésel. 
CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do motor diésel. 
CA4.4 Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. 
CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de sobrealimentación e 

anticontaminación dos motores diésel. 
CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 
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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. 15 Anticontaminación e combustible diésel 

RA1 - Caracteriza o funcionamento 
de sistemas auxiliares nos 
motores diésel, para o que 
interpreta as variacións dos seus 
parámetros e a funcionalidade 
dos elementos que os constitúen.  

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

RA3 - Mantén os sistemas auxiliares 
do motor diésel, para o que 
interpreta e aplica 
procedementos establecidos 
segundo as especificacións 
técnicas.  

RA4- Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e 
anticontaminación dos motores 
diésel, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de 
funcionamento do motor.  

RA5- Aplica as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 

CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores diésel. 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na documentación. 
CA2.8 Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9 Identificáronse 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. 
CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA3.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA4.3 Describíronse as características dos sistemas anticontaminación utilizados nos motores diésel. 
CA4.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de sobrealimentación e 

anticontaminación dos motores diésel. 
CA4.6 Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos contaminantes xerados. 
CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes (vapores de 

combustible, vapores de aceite e residuos de combustión). 
CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape nos motores diésel. 
CA4.9 Efectuáronse as operacións coa orde e a limpeza requiridas. 
CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, durante o proceso de traballo. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, 

utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na 

execución das operacións da área de electromecánica. 
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, 
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ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr. 

as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de 

riscos. 
CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A avaliación será continua na que o alumnado deberá superar as 
probas non acadadas positivamente durante a 1ª e 2ª avaliación. 

Constará de: 
-Probas escritas (50%), que se divide nun 10 % as tarefas semanais e 

o 40 % de probas teóricas. 
-Probas prácticas. (50%) 

Considerarase un resultado positivo da avaliación, cando o alumno 
obteña unha media aritmetica igual a 5 puntos e supere os mínimos 
esixidos  para lograr o perfil profesional. 
(Redondeo ata 0,5. Exemplo puntuación 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 igual ou superior a 5 puntos para o aprobado.  
 (Redondeo ata 0,5. Exemplo puntuación de 5,4 puntos a nota sería 5 e 
unha de 5,6 a nota sería 6). 

Avaliación 
extraordinaria e 

probas libres 

Á proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua, tamén se poderán presentar os alumnos 
con avaliacións pendentes e probas libres. 
A  convocatoria da realización da proba, farase coa antelación 
suficiente á avaliación final e expoñerase no taboleiro de anuncios e na 
páxina web do centro. 
Constará de: 

-Probas escritas terán un valor dun (50%) 
-Probas prácticas terán un valor dun (50%) 

Considerarase un resultado positivo da avaliación, cando o alumno 
obteña unha media aritmetica igual a 5 puntos e supere os mínimos 
esixidos  para lograr o perfil profesional. 
(Redondeo ata 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 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades  

Realizarase actividades de repaso da materia impartida non 
superada ata o 13 de marzo do 2020  co alumnado que teña 
suspenso. Estas actividades consistirán na realización de 
preguntas tipo test, actividades de desenrrolo, actividades 
interactivas e traballos para entregar en formato dixital facendo 
uso da aula  classroom. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Posto que a materia xa foi impartida na súa totalidade antes do 
13 de marzo a metodoloxía consistirá nun repaso da materia por 
unidade ou unidades didácticas semanais, aportando as 
aclaracións e explicacións que sexan necesarias polo profesor. 
Finalmente o alumnado deberá realizar actividades propostas 
polo docente nun prazo estipulado mediante unha aula 
classroom. 
O alumnado sen conectividade farase unha valoración dos seus 
medios e adaptarase as tarefas as súas circunstancias e medios. 

Materiais e recursos 

-Libro dixital con licencia de Editex. 
- Libro de texto Mcmillan 
- Correo Gmail. 
- Aula classroom. 
-Ordenador portátil persoal. 
-Apuntes propios. 
-Canal de internet. 
-Maquetas ou vehículos de prácticas nos talleres. 

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. 


