
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 seguridade e confortabilidade de 
vehículos

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0628_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 do sistema de calefacción e 
ventilación do vehículo, cumprindo a normativa de prevención de riscos 

laborais e ambientais.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter da documentación técnica específica a información requirida para realizar as 
operacións de comprobación do sistema de calefacción e ventilación do vehículo.

APS1.2 Comprobar o funcionamento do sistema de calefacción segundo especificacións técnicas.

APS1.3 Comprobar o funcionamento do sistema de ventilación segundo especificacións técnicas.

APS1.4 Comprobar o estado de cada compoñente dos sistemas de calefacción e ventilación 
segundo indicacións do manual de taller.

APS1.5 Verificar o circuíto eléctrico específico dos sistemas de calefacción e ventilación.

APS1.6 Reparar as avarías detectadas.

APS1.7 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de aire 
acondicionado e climatización do vehículo, cumprindo a normativa de 

prevención de riscos laborais e ambientais.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Obter da documentación técnica específica a información requirida para realizar a montaxe 
e o mantemento dos sistemas aire acondicionado e climatización do vehículo.

APS2.2 Realizar as operacións de montaxe de sistemas de aire acondicionado e climatización do 
vehículo.

APS2.3 Verificar a colocación de cada compoñente nas novas instalacións realizadas.

APS2.4 Verificar a estanquidade dos sistemas de aire acondicionado e climatización.

APS2.5 Diagnosticar posibles avarías e disfuncións nos sistemas de aire acondicionado e 
climatización.

APS2.6 Reparar posibles avarías dos compoñentes dos sistemas de aire acondicionado e 
climatización.

APS2.7 Realizar o baleiro do circuíto e efectuar a reciclaxe do gas que poida quedar e a recarga do 
sistema, comprobando que os elementos de regulación manteñen as presións dentro das 
marxes establecidas.

APS2.8 Comprobar o rendemento do sistema.

APS2.9 Verificar os elementos de regulación e protección, e arranxar posibles avarías.

APS2.10 Verificar os elementos de mando e arranxar posibles avarías.

APS2.11 Comprobar os valores de temperatura en diferentes puntos do circuíto.

APS2.12 Comprobar o sobrequecemento e o subarrefriamento que sofre o fluído refrixerante no 
funcionamento do sistema.

APS2.13 Comprobar a temperatura de saída do aire cara ao habitáculo nos aireadores.

APS2.14 Comprobar a conexión e a desconexión no electroventilador do condensador.

APS2.15 Efectuar o mantemento dos filtros.

APS2.16 Localizar e substituír o filtro antipolución.

APS2.17 Comprobar a saturación do filtro deshumidificador.

APS2.18 Realizar o exame dos sistemas de aire acondicionado e climatización mediante os 
equipamentos de diagnose requiridos.

APS2.19 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.
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Instalar equipamentos de son e de comunicación, cumprindo a 
normativa de prevención de riscos laborais e ambientais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Obter da documentación técnica específica a información requirida para realizar a 
instalación e a montaxe dos equipamentos de son e comunicación do vehículo.

APS3.2 Instalar equipamentos de son segundo especificacións técnicas.

APS3.3 Instalar equipamentos de comunicación segundo especificacións técnicas.

APS3.4 Protexer os tapizados e os guarnecementos ao realizar as operacións de desmontaxe, 
montaxe e mantemento.

APS3.5 Comprobar que non se produzan interferencias noutros sistemas de recepción.

APS3.6 Asegurar a concordancia de características técnicas nos elementos.

APS3.7 Regular os parámetros dos elementos.

APS3.8 Comprobar a resposta esperada dos equipamentos montados.

APS3.9 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Efectuar operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de 
seguridade de persoas e de bens do vehículo, cumprindo a normativa de 

prevención de riscos laborais e ambientais.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Obter da documentación técnica específica a información requirida para realizar a montaxe 
e o mantemento dos sistemas de seguridade de persoas e de bens do vehículo.

APS4.2 Seleccionar o tipo de alarma tendo en conta a protección desexada polo cliente.

APS4.3 Efectuar a montaxe do sistema de alarma no vehículo.

APS4.4 Protexer os tapizados e os gornecementos ao realizar as operacións de montaxe e 
mantemento.

APS4.5 Verificar o funcionamento do sistema de alarma nas súas fases e comprobar que non 
interfira con outros sistemas.

APS4.6 Observar o funcionamento das pantallas led de sinalización e a emisión de sinais acústicos.

APS4.7 Comprobar que o mando a distancia active as fases de funcionamento do sistema.

APS4.8 Comprobar que o mando a distancia actúe sobre os pechamentos e os elevacristais, de ser 
o caso.

APS4.9 Realizar os tests de autodiagnose do sistema.

APS4.10 Comprobar que o funcionamento da alarma non interfira noutros sistemas.

APS4.11 Revisar o sistema inmobilizador electrónico do vehículo.

APS4.12 Efectuar a programación de chaves para o arranque co inmobilizador electrónico.

APS4.13 Realizar operacións de mantemento nos sistemas de seguridade pasiva.

APS4.14 Efectuar operacións de substitución dos elementos de seguridade pasiva.

APS4.15 Revisar a instalación eléctrica dos sistemas de seguridade pasiva (airbag, pretensores, etc.).

APS4.16 Realizar a programación das unidades de control nos sistemas de airbag.

APS4.17 Proceder á reciclaxe das pezas cambiadas de acordo co establecido nas normas 
ambientais.

APS4.18 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.

Revisar o funcionamento dos computadores de abordo e doutros 
sistemas de información, cumprindo a normativa de prevención de 

riscos laborais e ambientais.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Comprobar a funcionalidade dos equipamentos de diagnose e de xestión electrónica do 
vehículo.

APS5.2 Comprobar os sensores e os actuadores dos computadores de abordo e outros sistemas de 
información.

APS5.3 Reparar posibles avarías e disfuncións nos computadores de abordo e outros sistemas de 
información.

APS5.4 Realizar a calibraxe e o borrado da memoria dos computadores de a bordo.

APS5.5 Revisar o cableamento eléctrico do sistema específico.

APS5.6 Executar as operacións requiridas para manter en estado de uso os equipamentos, as 
ferramentas e as instalacións utilizadas.
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