
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 dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Código.

TMV197_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0626_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.

Diagnosticar avarías nos sistemas de carga e arranque do vehículo, 
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 o diagnóstico de avarías dos sistemas de carga e 
arranque do vehículo, utilizando os manuais técnicos e os seus esquemas eléctricos de 
implantación e funcionamento.

APS1.2 Utilizar os instrumentos de diagnose e equipamentos requiridos, elixindo os parámetros de 
medición (tensións, intensidades, frecuencias, tempos, etc.), que permitan un correcto 
diagnóstico de avarías.

APS1.3 Comprobar avarías en batería, alternador, motor de arranque e os seus circuítos eléctricos, 
e interpretar os datos obtidos polas unidades de xestión electrónica, realizando a diagnose 
no sistema de carga e arranque, utilizando documentación técnica específica.

APS1.4 Determinar, seguindo un proceso razoado de traballo, as posibles causas e os efectos 
dunha avaría en alternador, motor de arranque e batería, reproducíndoas e corroborándoas 
novamente, utilizando instrumentos apropiados e documentación técnica especifica e 
coidando non provocar outras avarías ou danos no proceso de diagnose sobre elementos 
de diagnóstico nin en pezas adxacentes.

APS1.5 Avaliar e decidir sobre as alternativas de reparación en alternador e motor de arranque, 
utilizando instrumentos apropiados e documentación técnica axeitada.

APS1.6 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de mantemento nos circuítos de carga e arranque, 
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 efectuar operacións de mantemento nos circuítos de 
carga e arranque do vehículo, utilizando os manuais técnicos específicos.

APS2.2 Desmontar, substituír ou reparar alternador e motor de arranque asegurando a fiabilidade 
dentro do circuíto, seguindo especificacións técnicas.

APS2.3 Obter no banco de probas e/ou sobre vehículo os parámetros de tensión e intensidade de 
carga e curvas características de alternador e motor de arranque cos instrumentos de 
diagnose apropiados, e verificalos, seguindo especificacións técnicas.

APS2.4 Comprobar o accionamento do motor de arranque e o seu sistema de acoplamento, e 
realizar os axustes convenientes.

APS2.5 Comprobar con instrumentos de diagnóstico apropiados o estado de carga e descarga da 
batería, así como o estado das súas conexións.

APS2.6 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de montaxe de novos compoñentes nos sistemas 
de carga e arranque, levando a cabo as modificacións e as instalacións 

necesarias, cumprindo a normativa específica e a de prevención de 
riscos laborais e ambientais aplicable.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Obter a información requirida para efectuar operacións de montaxe de novos compoñentes 
nos sistemas de carga e arranque do vehículo, utilizando os manuais técnicos específicos.

APS3.2 Efectuar a montaxe dos compoñentes do sistema de carga e arranque seguindo 
especificacións técnicas.

APS3.3 Comprobar que as modificacións efectuadas non provoquen anomalías nin afecten 
negativamente sobre as instalacións orixinais e verificar que a instalación cumpra e 
respecte a normativa e as especificacións técnicas.
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Efectuar operacións de montaxe de novos compoñentes nos sistemas 
de carga e arranque, levando a cabo as modificacións e as instalacións 

necesarias, cumprindo a normativa específica e a de prevención de 
riscos laborais e ambientais aplicable.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.4 Verificar e utilizar unións, condutores e demais elementos eléctricos adecuados a 
especificacións técnicas.

APS3.5 Verificar a funcionalidade do equipamento instalado e que sexa acorde ás especificacións 
establecidas por fábrica.

APS3.6 Calcular, tras a montaxe ou modificación efectuada sobre a instalación, as curvas de 
intensidade e potencia absorbida en alternador e motor de arranque para corroborar que se 
axusten ás especificacións técnicas de fábrica.

APS3.7 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Verificar a funcionalidade de circuítos, conexións e outros elementos 
auxiliares pertencentes ao sistema de carga e arranque, cumprindo a 

normativa de prevención de riscos laborais e ambientais aplicable.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Utilizar os instrumentos de diagnose axeitados ás operacións que cumpra verificar, 
evitándolles danos e comprobando que estean ben calibrados e en perfectas condicións de 
uso.

APS4.2 Localizar o punto de medida consonte o esquema eléctrico pertinente e verificar que 
condutores, conexións e outros elementos cumpran as condicións de funcionamento 
óptimas prescritas.

APS4.3 Realizar unións soldadas e conexións eléctricas conforme procedementos de calidade, 
execución e seguridade preestablecidos, adoptando as medidas oportunas para evitar 
deterioracións en condutores, conexións, cableamentos e outros elementos eléctricos ou de 
sinais dixitais.

APS4.4 Comprobar que non existan danos en condutores, conexións, cableamentos e outros 
elementos eléctricos ou de sinais dixitais, conforme normas de seguridade axeitadas e 
documentación técnica específica.

APS4.5 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Páxina 3 de 3UC0626_2  Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

Versión 11/01/2012


