
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

Cualificación profesional. 

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de 

vehículos automóbiles

Código.

TMV047_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de 
dirección e de suspensión

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0130_2

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Electromecánica de vehículos automóbiles MTMV02 Grao medio
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Efectuar operacións de mantemento dos circuítos pneumáticos, 
hidráulicos ou combinados dun vehículo, seguindo especificacións 

técnicas e cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e 
ambientais aplicable.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter a información requirida para manter a funcionalidade dos circuítos hidráulicos, 
pneumáticos ou combinados.

APS1.2 Medir os parámetros elixindo o punto correcto e utilizando os medios adecuados segundo o 
protocolo e as condicións establecidas por fábrica.

APS1.3 Diagnosticar avarías e disfuncións do circuíto hidráulico ou pneumático, así como do 
sistema ao que estea asociado, de acordo coas especificacións técnicas.

APS1.4 Reparar o circuíto hidráulico ou pneumático restablecendo o funcionamento do sistema ao 
que está asociado, de acordo coas especificacións técnicas.

APS1.5 Manexar os fluídos (recheo, substitución, etc.), tendo en conta as propiedades destes.

APS1.6 Asegurar a estanquidade dos circuítos respectando estritamente os elementos orixinais, de 
acordo cos medios e as especificacións establecidas por fábrica.

APS1.7 Comprobar que tras a intervención realizada no circuíto os parámetros de funcionamento 
(presión, caudal, ciclos de funcionamento, temperatura, etc.) permanezan dentro das 
marxes previstas, de acordo coas especificacións técnicas.

APS1.8 Executar as operacións requiridas para manter en condicións de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións de traballo utilizadas.

Diagnosticar avarías ou disfuncións no tren de rodaxe e nos sistemas 
de suspensión e dirección dun vehículo, seguindo especificacións 

técnicas e cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e 
ambientais aplicable.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Obter a información requirida para o diagnóstico de avarías e disfuncións dos sistemas de 
suspensión e dirección do vehículo, dos planos e especificacións técnicas do sistema 
obxecto da reparación.

APS2.2 Comprobar, mediante a utilización de aparellos de medida e control adecuados, os valores 
dos parámetros, e que o sistema de dirección cumpra as condicións de reversibilidade 
requiridas por fábrica.

APS2.3 Comprobar que os valores dos parámetros de funcionamento do sistema de suspensión 
estean dentro das marxes prescritas, de acordo coas especificacións técnicas de fábrica.

APS2.4 Comprobar que non existan esvaramentos, ruídos anormais nin perdidas de fluídos nos 
sistemas de transmisión de forza, de acordo co protocolo establecido e segundo as 
especificacións de fábrica.

APS2.5 Comprobar que os pneumáticos cumpran as especificacións técnicas e a lexislación.

APS2.6 Interpretar os datos obtidos polas unidades de xestión electrónica realizando a verificación 
dos sistemas, a través de instrumentos de diagnóstico (osciloscopios, polímetros, 
equipamentos de diagnose, etc.), verificando elementos periféricos (sensores e 
actuadores), accedendo á memoria de avarías e utilizando documentación técnica 
específica.

APS2.7 Localizar a avaría e as súas causas, efectuando o proceso de diagnose sen provocar 
outras avarías ou danos sobre os elementos de diagnóstico nin en pezas adxacentes, 
utilizando documentación técnica.

APS2.8 Reproducir e corroborar novamente as causas da avaría, utilizando instrumentos e 
documentación técnica apropiada, e aplicar as medidas correctoras que sexan necesarias.

APS2.9 Avaliar as alternativas de reparación de acordo coas especificacións técnicas de fábrica.

APS2.10 Executar as operacións requiridas para manter en condicións de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións de traballo utilizadas.
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Diagnosticar avarías ou disfuncións no tren de rodaxe e nos sistemas 
de suspensión e dirección dun vehículo, seguindo especificacións 

técnicas e cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e 
ambientais aplicable.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

Efectuar operacións de mantemento no sistema de dirección e tren de 
rodaxe dun vehículo, seguindo especificacións técnicas e cumprindo a 

normativa de prevención de riscos laborais e ambientais aplicable.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Determinar o estado de uso e comportamento das rodas, tendo en conta os parámetros de 
estanquidade, presións, dimensións e pares de aperto, e a súa montaxe e conservación, de 
acordo coas especificacións técnicas de fábrica, efectuando as intervencións oportunas 
cando proceda.

APS3.2 Comprobar a ausencia de desequilibrios e vibracións no sistema de dirección e rodas, de 
acordo coas especificacións técnicas de fábrica, efectuando as intervencións oportunas 
cando proceda.

APS3.3 Efectuar a desmontaxe, montaxe e substitución de elementos do sistema de dirección de 
acordo cos procedementos establecidos e especificacións técnicas de fábrica.

APS3.4 Restituír, nos circuítos hidráulicos ou pneumáticos de direccións asistidas, a estanquidade e 
os valores de presións establecidos segundo as normas de calidade de fábrica.

APS3.5 Axustar os parámetros do sistema para permitir o restablecemento dos valores nominais da 
xeometría de dirección, de acordo coas especificacións técnicas de fábrica.

APS3.6 Executar as operacións requiridas para manter en condicións de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións de traballo utilizadas.

Efectuar operacións de mantemento do sistema de suspensión dun 
vehículo, seguindo especificacións técnicas e cumprindo a normativa de 

prevención de riscos laborais e ambientais aplicable.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Verificar que os parámetros de funcionamento do sistema de suspensión estean dentro das 
marxes establecidas de acordo coas especificacións técnicas de fábrica.

APS4.2 Efectuar intervencións para a eliminación de ruídos, vibracións e desgastes anómalos no 
sistema de suspensión, permitindo que outros sistemas actúen con total eficacia (dirección, 
freos, etc.), de acordo co protocolo establecido e segundo as especificacións de fábrica.

APS4.3 Substituír elementos elásticos e amortecedores de acordo cos procedementos establecidos 
e segundo as normas de calidade de fábrica.

APS4.4 Verificar que nas reparacións realizadas nos sistemas de suspensión pneumáticos e 
oleopneumáticos, e nos sistemas de regulación de altura queden aseguradas as presións 
de traballo e estanquidade, de acordo co protocolo establecido e segundo as 
especificacións de fábrica.

APS4.5 Efectuar intervencións nos sistemas de suspensión gobernados electronicamente para 
asegurar que os valores dos parámetros de funcionamento da unidade de mando estean 
dentro das marxes prescritas.

APS4.6 Efectuar intervencións nos sistemas de suspensión gobernados electronicamente para 
asegurar a continuidade no circuíto eléctrico e eliminar as fugas no circuíto hidráulico, de 
acordo co protocolo establecido e segundo as especificacións de fábrica.

APS4.7 Executar as operacións requiridas para manter en condicións de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións de traballo utilizadas.
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