
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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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.

Diagnosticar avarías e disfuncións nos sistemas auxiliares do motor 
térmico de vehículos, cumprindo a normativa de prevención de riscos 

laborais e ambientais.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter información de funcionamento dos sistemas obxecto de diagnose, da documentación 
técnica de fábrica e dos equipamentos e aparellos de medida utilizados.

APS1.2 Verificar as avarías e as disfuncións valorando a información obtida e o funcionamento do 
motor.

APS1.3 Analizar os gases de escape para determinar as causas de posibles avarías e disfuncións.

APS1.4 Efectuar a diagnose dos sistemas de acordo co protocolo e o tempo establecidos, e sen 
provocar danos en sistemas anexos.

APS1.5 Localizar a avaría e avaliar o procedemento que mellor se adapte á posible reparación.

APS1.6 Determinar a reparación ou a substitución de compoñentes.

APS1.7 Realizar accións correctoras nos sistemas.

APS1.8 Comprobar que o consumo de combustible se corresponde co facilitado polo fabricante en 
todos os réximes do motor.

APS1.9 Comprobar o funcionamento dos sistemas verificando que os valores dos seus parámetros 
estean dentro dos rangos establecidos por fábrica.

APS1.10 Comprobar que a composición dos gases do motor tras pasar polos sistemas 
anticontaminantes estean dentro dos límites marcados por fábrica.

APS1.11 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de mantemento dos sistemas de sobrealimentación 
e alimentación de combustible de motores de gasolina, cumprindo a 

normativa de prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Obter do manual de taller a información requirida para o mantemento dos sistemas de 
sobrealimentación e alimentación de combustible de motores de gasolina.

APS2.2 Comprobar a estanquidade e os valores de presión e caudal do circuíto de combustible.

APS2.3 Comprobar a presión de aceite no turbocompresor e verificar que estea dentro dos valores 
indicados por fábrica.

APS2.4 Comprobar a estanquidade do circuíto de aire e a presión de soprado xerada polo sistema 
de sobrealimentación, e verificar que estea dentro das marxes previstas por fábrica.

APS2.5 Efectuar a inspección do sistema de alimentación para ratificar a ausencia de avarías na 
unidade de control electrónico.

APS2.6 Reparar elementos e subconxuntos do sistema de alimentación e sobrealimentación 
seguindo os métodos de desmontaxe e montaxe establecidos por fábrica e cumprindo a 
normativa de calidade.

APS2.7 Verificar e axustar os parámetros dos sistemas de alimentación de combustible e 
sobrealimentación tras a reparación, seguindo o procedemento establecido por fábrica.

APS2.8 Analizar gases de escape sempre que se interveña no sistema de alimentación de 
combustible e sobrealimentación, realizando a comparación cos datos de fábrica.

APS2.9 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 acendido nos 
motores de gasolina, cumprindo a normativa de prevención de riscos 

laborais e ambientais aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Obter do manual de taller a información requirida para o mantemento do sistema de 
acendido do motor de gasolina.
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Efectuar operacións de mantemento do sistema de acendido nos 
motores de gasolina, cumprindo a normativa de prevención de riscos 

laborais e ambientais aplicables.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.2 Aplicar técnicas de diagnostico, localización e reparación de avarías e disfuncións nos 
sistemas de acendido, cos medios e os equipamentos requiridos e seguindo o 
procedemento establecido por fábrica.

APS3.3 Reparar elementos e subconxuntos do sistema de acendido seguindo os métodos de 
desmontaxe e montaxe establecidos por fábrica e cumprindo a normativa de calidade.

APS3.4 Comprobar o funcionamento e o axuste dos compoñentes do sistema de acendido, así 
como os seus parámetros.

APS3.5 Comprobar a tensión, a intensidade, a calidade e a duración da chispa de acendido.

APS3.6 Verificar as características do sinal da saída do modulo de acendido.

APS3.7 Comprobar o estado das buxías de acendido.

APS3.8 Asegurar que a intervención realizada non provoque danos a outros sistemas do vehículo.

APS3.9 Realizar os axustes necesarios para restituír os valores dos parámetros de funcionamento 
aos indicados polas especificacións técnicas.

APS3.10 Analizar gases de escape sempre que se interveña o sistema de acendido, realizando a 
comparación cos datos de fábrica.

APS3.11 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de mantemento dos sistemas de sobrealimentación 
e alimentación de combustible de motores diésel, cumprindo a 

normativa de prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Obter a información requirida para o mantemento dos sistemas de sobrealimentación e 
alimentación de combustible de motores diésel do manual de taller.

APS4.2 Aplicar as técnicas de inspección, localización e reparación de avarías nos sistemas de 
alimentación e sobrealimentación diésel cos medios e os equipamentos requiridos, 
seguindo o procedemento establecido por fábrica.

APS4.3 Comprobar a estanquidade e os valores de presión e caudal do circuíto de combustible.

APS4.4 Reparar os inxectores e purgar o circuíto de combustible.

APS4.5 Comprobar o funcionamento do sistema de mellora de temperatura do aire de admisión.

APS4.6 Realizar o calado e a posta a punto do sistema de inxección diésel.

APS4.7 Comprobar a presión de aceite no turbocompresor, e verificar que estea dentro dos valores 
indicados por fábrica.

APS4.8 Comprobar a estanquidade do circuíto de aire e a presión de soprado xerada polo sistema 
de sobrealimentación, e verificar que estea dentro das marxes previstas en función das 
revolucións por minuto.

APS4.9 Revisar, limpar, substituír e montar os elementos e os subconxuntos do sistema de 
alimentación e sobrealimentación do motor diésel.

APS4.10 Reparar elementos e subconxuntos do sistema de alimentación seguindo os métodos de 
desmontaxe e montaxe establecidos por fábrica e cumprindo a normativa de calidade.

APS4.11 Verificar e axustar os parámetros do sistema de alimentación e sobrealimentación diésel, 
tras a reparación, cos utensilios e as ferramentas especificados.

APS4.12 Comprobar o funcionamento dinámico óptimo do sistema de inxección diésel.

APS4.13 Analizar gases de escape sempre que se interveña no sistema de alimentación de 
combustible e sobrealimentación diésel, realizando a comparación cos datos de fábrica.

APS4.14 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.
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