
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 circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0627_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 eléctricos auxiliares do vehículo, 
cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e ambientais.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter da documentación técnica a información requirida na diagnose de avarías dos 
circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.

APS1.2 Seleccionar os instrumentos e os equipamentos pqra utilizar de forma que permitan levar a 
cabo o proceso de diagnose.

APS1.3 Determinar os elementos que haxa que reparar ou substituír realizando un exame dos 
parámetros eléctricos.

APS1.4 Localizar a avaría seguindo as especificacións técnicas.

APS1.5 Diagnosticar a avaría mediante un proceso razoado de causa-efecto, coidando non 
provocar outras avarías ou danos.

APS1.6 Confirmar a causa da avaría mediante a súa axeitada reprodución ou a posta en práctica 
das medidas correctoras.

APS1.7 Avaliar as alternativas de reparación, cando proceda.

APS1.8 Interpretar os datos obtidos polas unidades de xestión electrónica para efectuar o 
diagnóstico da avaría.

APS1.9 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Reparar ou substituír os compoñentes dos circuítos de iluminación, 
manobra e sinalización do vehículo, cumprindo as normas de 

prevención de riscos laborais e ambientais.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Desmontar e montar elementos dos circuítos de iluminación, manobra e sinalización 
seguindo especificacións técnicas, sen provocar deterioracións na zona de traballo próxima 
e sen danar os elementos de gornecemento, estéticos, etc.

APS2.2 Substituír o elemento defectuoso restablecendo a funcionalidade do sistema e, en caso de 
reparación, asegurar a súa fiabilidade.

APS2.3 Controlar e axustar os parámetros asegurándose de que se cumpra a normativa.

APS2.4 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de mantemento dos circuítos de control e auxiliares 
do vehículo, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e 

ambientais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Restituír a funcionalidade do sistema cando se montan, desmontan e/ou substitúen os 
elementos dos circuítos.

APS3.2 Comprobar os parámetros acústicos dos elementos.

APS3.3 Axustar a sonoridade máxima nos casos que proceda e respectando a normativa.

APS3.4 Comprobar a funcionalidade dos motores, electroimáns e sensores que sexan susceptibles 
de reparación, nos casos que proceda.

APS3.5 Contrastar os valores indicados polos instrumentos de medida coa medida real.

APS3.6 Axustar ou substituír o elemento que non indique un valor real.

APS3.7 Comprobar a funcionalidade dos elementos de mando.

APS3.8 Substituír os elementos de mando, cando sexa necesario.

APS3.9 Comprobar que a unidade de mando cumpra as funcións establecidas por fábrica.

APS3.10 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.
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Instalar ou montar novos equipamentos nos circuítos eléctricos 
auxiliares axustándose á normativa específica e cumprindo as normas 

de prevención de riscos laborais e ambientais.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Efectuar modificacións nos circuítos eléctricos auxiliares seguindo especificacións técnicas.

APS4.2 Comprobar que as modificacións efectuadas non provoquen anomalías nin interaccións no 
funcionamento doutros sistemas e que respecten a normativa.

APS4.3 Comprobar que os condutores e as unións respecten as especificacións técnicas sobre 
seccións axeitadas no cableamento.

APS4.4 Realizar as novas instalacións respectando a normativa legal e as especificacións de 
fábrica.

APS4.5 Verificar o funcionamento dos novos equipamentos instalados segundo as indicacións de 
fábrica.

APS4.6 Comprobar que non exista balance enerxético negativo tras a instalación de novos 
equipamentos.

APS4.7 Situar a instalación fixándoa sobre a carrozaría, comprobando que pola súa disposición non 
vaia producir ruídos nin sufrir deterioracións.

APS4.8 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.
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