
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 do motor e os seus sistemas auxiliares

Código.

TMV048_2

Nivel.
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Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Manter o motor térmico

Unidade de competencia. Nivel.
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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.
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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.

Establecer o proceso de traballo requisito no mantemento do motor 
térmico do vehículo e sistemas de lubricación e refrixeración, utilizando 

a documentación técnica.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter a información requirida para o mantemento do motor térmico e sistemas de 
lubricación e refrixeración do manual de taller.

APS1.2 Obter a información requirida para extraer ou montar o motor (partes fixas e móbiles).

APS1.3 Obter información da clientela sobre o funcionamento do motor térmico.

APS1.4 Compilar o histórico de mantemento do motor térmico.

APS1.5 Establecer o proceso de traballo segundo a operación específica que se vaia realizar.

Diagnosticar avarías e disfuncións do motor térmico do vehículo e os 
seus sistemas de lubricación e refrixeración, seguindo especificacións 

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

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Obter do manual de taller a información necesaria para o diagnóstico de avarías e 
disfuncións do motor e os seus sistemas de lubricación e refrixeración.

APS2.2 Verificar a presión de compresión dos cilindros, segundo procedemento establecido.

APS2.3 Analizar o lubricante para detectar restos metálicos, cisco e mesturas co combustible ou 
líquido refrixerante, segundo procedemento establecido.

APS2.4 Verificar que a presión do aceite estea dentro dos límites establecidos.

APS2.5 Verificar que a temperatura do refrixerante estea dentro dos límites establecidos.

APS2.6 Verificar os niveis de aceite e líquido refrixerante.

APS2.7 Verificar que non existan fugas nos elementos dos circuítos de aceite e refrixerante.

APS2.8 Diagnosticar avarías e disfuncións evitando o provocar novas avarías ou danos no proceso 
de diagnose, segundo os procedementos establecidos.

APS2.9 Avaliar as alternativas de reparación.

APS2.10 Verificar que os parámetros de xestión do motor estean dentro do rango establecido.

APS2.11 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Extraer ou montar o motor térmico no vao motor do vehículo, seguindo 
especificacións técnicas e cumprindo a normativa de prevención de 

riscos laborais e ambientais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Obter da documentación técnica a información necesaria para realizar a extracción do 
motor térmico (partes fixas e móbiles).

APS3.2 Elaborar un esquema secuencial do proceso de desmontaxe do motor, segundo os 
procedementos establecidos.

APS3.3 Preparar as ferramentas e os utensilios que se vaian necesitar.

APS3.4 Identificar as liñas de baleiramento de fluídos e os cables eléctricos.

APS3.5 Desmontar o cable positivo da batería.

APS3.6 Drenar os sistemas de fluídos do motor.

APS3.7 Desconectar as mangas de calefacción do motor.

APS3.8 Retirar cuberta e ensamblaxe do motor ventilador.

APS3.9 Desconectar as liñas de refrixeración da transmisión automática, se as hai.

APS3.10 Retirar o radiador.

APS3.11 Retirar o filtro de aire e o recipiente.
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Extraer ou montar o motor térmico no vao motor do vehículo, seguindo 
especificacións técnicas e cumprindo a normativa de prevención de 

riscos laborais e ambientais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.12 Desmontar os elementos do conxunto de transmisión.

APS3.13 Librar a presión de combustible.

APS3.14 Desmontar o cableamento eléctrico.

APS3.15 Retirar soportes de motor.

APS3.16 Sacar o motor ao exterior.

APS3.17 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de mantemento dos compoñentes do motor térmico 
do vehículo seguindo especificacións técnicas e cumprindo a normativa 

de prevención de riscos laborais e ambientais.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Obter a información necesaria para efectuar operacións de mantemento dos compoñentes 
do motor térmico (partes fixas e móbiles).

APS4.2 Elaborar un esquema secuencial do proceso de desmontaxe e montaxe que se vaia 
realizar, segundo os procedementos establecidos.

APS4.3 Preparar as ferramentas e os utensilios que se vaian necesitar.

APS4.4 Realizar o calado da distribución para a súa desmontaxe.

APS4.5 Desmontar a culata do bloque motor seguindo especificacións técnicas.

APS4.6 Desmontar os elementos da culata e verificar o seu estado.

APS4.7 Esmerilar as válvulas e comprobar a estanquidade da cámara de compresión.

APS4.8 Axustar as válvulas (admisión e escape).

APS4.9 Montar elementos de culata no sentido inverso á desmontaxe.

APS4.10 Desmontar o tren alternativo (pistón-biela-cegoñal).

APS4.11 Comprobar o estado dos elementos do tren alternativo (pistón-biela-cegoñal).

APS4.12 Substituír e montar os cascos de pé de biela.

APS4.13 Verificar o estado do bloque motor (fendas, furados roscados, arqueamento da cara asento 
con culata, folguras, etc.).

APS4.14 Verificar as camisas e determinar a súa substitución ou o seu mantemento.

APS4.15 Montar o tren alternativo, colocándoo no bloque motor, logo da súa revisión.

APS4.16 Substituír e montar os cascos antifricción do conxunto pistón, biela, cegoñal.

APS4.17 Controlar o aliñamento nas bonequiñas (ovalamento e excentricidade).

APS4.18 Montar o elemento de arrastre da distribución, póndoa en fase.

APS4.19 Substituír os elementos do conxunto que estean fóra das tolerancias dadas por fábrica.

APS4.20 Realizar axustes correspondentes das pezas substituídas.

APS4.21 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de mantemento do sistema de lubricación seguindo 
especificacións técnicas e cumprindo a normativa de prevención de 

riscos laborais e ambientais.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Obter da documentación técnica a información requirida para efectuar operacións de 
mantemento do sistema de lubricación.

APS5.2 Establecer o plan de traballo segundo os procedementos establecidos e de xeito que se 
cumpran as normas de prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.

APS5.3 Comprobar as bombas do sistema de lubricación.

APS5.4 Limpar os elementos do sistema de lubricación.

APS5.5 Revisar os elementos do circuíto de lubricación.

APS5.6 Substituír os elementos que o requiran do sistema de lubricación.

APS5.7 Comprobar a estanquidade do circuíto, así como a correcta recirculación de gases e o 
mantemento de presión.

APS5.8 Comprobar o estado do lubricante e substituílo cando se requira.

APS5.9 Realizar a reciclaxe dos fluídos e rexistrala na documentación correspondente.

APS5.10 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.
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Efectuar operacións de mantemento do sistema de refrixeración 
seguindo especificacións técnicas e cumprindo a normativa de 

prevención de riscos laborais e ambientais.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Obter da documentación técnica a información requirida para efectuar operacións de 
mantemento do sistema de refrixeración.

APS6.2 Establecer o plan de traballo segundo os procedementos establecidos.

APS6.3 Comprobar a bomba do sistema de refrixeración.

APS6.4 Limpar os elementos do circuíto de refrixeración.

APS6.5 Revisar os elementos do circuíto de refrixeración.

APS6.6 Substituír os elementos que o requiran do sistema de refrixeración.

APS6.7 Comprobar a estanquidade do circuíto de refrixeración e o mantemento da presión nel.

APS6.8 Comprobar o estado do fluído refrixerante e substituílo cando se requira.

APS6.9 Realizar a reciclaxe dos fluídos e rexistrala na documentación correspondente.

APS6.10 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Executar as operacións de mecanizado sinxelas requiridas para o 
mantemento do motor térmico do vehículo e sistemas de lubricación e 

refrixeración, cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e 
ambientais.

APP7 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS7.1 Utilizar os aparellos de medida necesarios para efectuar medicións e comprobacións de 
parámetros de rango, segundo os procedementos establecidos.

APS7.2 Efectuar procesos de mecanizado requiridos para o mantemento do motor térmico (parte 
fixas e elementos móbiles) e sistemas de refrixeración e lubricación (tradeadura, roscaxe, 
serraxe, limadura, etc.), eliminando os restos de material sobrante.

APS7.3 Comprobar a adaptación dos mecanizados obtidos aos requiridos.

APS7.4 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.
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