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1. Identificación da programación

                
Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico

15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020

Ciclo formativo

Código  da  familia
profesional

Familia profesional Código  do  ciclo
formativo

Ciclo formativo Grupo Grao Réxime

TMV Transporte e 
mantemento de 
vehículos

CMTMV02 Electromecánica de
vehículos 
automóbiles

1º ELVEA A

 (MAÑÁ)

Ciclos
formativos
de grao 
medio

Réxime
xeral-
ordinario

Código MP/UF Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

MP0454 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 2019/2020 7 213 213

MPMP04_54 Circuítos de fluídos 2019/2020 7 85 85

MPMP04_54 Sistemas de suspensión 2019/2020 7 74 74

MPMP04_54 Sistemas de dirección e rodas 2019/2020 7 54 54

Profesorado asignado ao módulo   López Pérez, Víctor

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Criterios de cualificación:
Cada mínimo exixible debe levar asociado un criterio de cualificación. Se a situación sanitaria non permite a realización de
probas presenciais o proceso de cualificación consistirá na elaboración dunha serie de traballos ou actividades que permitan
ser un instrumento de avaliación obxectiva e que abarcarán os mínimos exixibles das unidades didácticas. Cada traballo
presentado valorarase nunha escala de 1 a 10, tendo en conta a fidelidade aos puntos requiridos no enunciado, orde na
presentación,  cantidade  de  sistemas  estudados,  especificidades  e  comprensión  da  materia  nos  diferentes  sistemas
analizados. Os mínimos exixibles de tipo práctico serán avaliados en base as explicacións do alumnado nos traballos dos
procedementos necesarios ou intervencións nos elementos ou sistemas. A nota destes traballos será a media aritmética dos
mesmos.

A cualificación final do alumnado realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres facendo a
media aritmética dos mesmos así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das
aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando con estas actividades se beneficie
a nota global do alumnado. 

Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva:

Unidade didáctica 1.- Física aplicada os fluídos. Estudo. -- 1ª AVALIACIÓN -

Resultado de aprendizaxe do currículo;

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis 
físicas que os gobernan.

RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto.

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para os previr.
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Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:

CA1.1.- Interpretáronse as características dos fluídos empregados nos circuítos.
CA1.2.-  Identificáronse as magnitudes e  as  unidades  de medida máis  usualmente empregadas en hidráulica e
pneumática.
CA1.3.- Aplicáronse os principios da física ao estudo do comportamento dos fluídos.
CA1.5.- Valoráronse os problemas que ocasionan os rozamentos e os golpes de ariete.                  
CA1.6.- Seleccionáronse as características de funcionamento dos principais elementos hidráulicos e pneumáticos.
CA1.9.- Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas.
CA2.10.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA3.2.- Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución
de operacións na área de electromecánica.
CA3.3.- Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as
máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

Unidade didáctica 2.- Simboloxia e circuitos hidráulicos e neumáticos.- 1ª AVALIACIÓN-

Resultado de aprendizaxe do currículo:

RA1 - Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos e neumáticos, para o que analiza as leis
físicas que os gobernan.

RA2 - Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto.

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificáronse os riscos asociados, así como as
medidas e os equipamentos para os previr.
Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:
CA1.7.- Interpretouse a simboloxía de elementos e esquemas utilizada nos circuítos de fluídos.
CA1.8.-  Interpretouse o funcionamento dos elementos hidráulicos e pneumáticos no circuíto ao que pertenzan.
CA1.9.- Relacionáronse as magnitudes do circuíto coas cargas transmitidas.
CA2.1.- Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais utilizando simboloxía normalizada (representación dos
circuítos e elaboración dos diagramas das fases de traballo).
CA2.2.- Deseñáronse circuítos electroneumáticos e electrohidráulicos básicos utilizando
simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos diagramas das fases de traballo).
CA2.3.- Interpretouse o funcionamento do circuíto.
CA2.4.- Realizouse sobre panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuíto
CA2.5.- Comprobáronse as funcións das cartas electrónicas asociadas ao circuíto cos equipamentos adecuados.
CA2.6.- Realizouse o axuste de parámetros utilizando documentación técnica.
CA2.7.- Efectuáronse as medidas de parámetros e verificouse que coincidan coas especificacións de montaxe.
CA2.9.- Comprobouse a estanquidade e a operatividade do circuíto seguindo procedementos establecidos.
CA2.10.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA3.1.- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.
CA3.2.- Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na
área de electromecánica
CA3.4.- Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
CA3.5.- Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

Unidade didáctica 3.- Sistemasde suspensións convencionais.- 2ª AVALIACIÓN-

Resultado de aprendizaxe do currículo;

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os
constitúen.

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

RA3  -  Mantén  os  sistemas  de  suspensións  convencionais  e  pilotadas,  para  o  que  interpreta  e  aplica  procedementos  de  traballo
establecidos.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:
CA1.1.-  Relacionáronse  os principios  físicos  aos que está sometido un vehículo  cos traballos  e as oscilacións que se producen nos
sistemas de suspensión.
CA1.2.- Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos elementos que a constitúen.
CA2.1.- Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías.
CA2.2.- Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.
CA2.3.- Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de suspensión.
CA2.4.- Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida.
CA2.9.- Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír.
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CA2.10.- Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.
CA2.11.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA3.1.- Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para a actuación sobre os elementos.
CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos, aplicando as técnicas establecidas para cada sistema.
CA3.3.- Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos de amortecemento, empregando as medidas de seguridade
fixadas.
CA3.4.- Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu estado.  
CA3.6.- Realizouse o axuste de altura baixo vehículo.
CA3.7.- Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica.
CA3.9.- Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica.
CA3.10.- Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do sistema.
CA3.11.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA4.1.- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.
CA4.2.- Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na
área de electromecánica.
CA4.4.- Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
CA4.5.- Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.6.- Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Unidade didáctica 4.- Suspensi  ón pneumática e hidroneumática.- 2ª AVALIACIÓN-  

Resultado de aprendizaxe do currículo:

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os
constitúen.

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

RA3  -  Mantén  os  sistemas  de  suspensións  convencionais  e  pilotadas,  para  o  que  interpreta  e  aplica  procedementos  de  traballo
establecidos.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:
CA1.1.-  Relacionáronse  os principios  físicos  aos que está sometido un vehículo  cos traballos  e as oscilacións que se producen nos
sistemas de suspensión.
CA1.2.- Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos elementos que a constitúen.
CA1.3.- Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos sistemas de suspensión.
CA1.4.- Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas.
CA2.1.- Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías
CA2.2.- Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.
CA2.3.- Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de suspensión.
CA2.4.- Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida.
CA2.5.- Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas.
CA2.6.- Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación técnica.
CA2.9.-  Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír.
CA2.10.- Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.
CA2.11.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA3.1.- Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para a actuación sobre os elementos.
CA3.2.- Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos, aplicando as técnicas establecidas para cada
sistema.
CA3.3.- Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos de amortecemento, empregando as medidas de seguridade
fixadas.
CA3.4.- Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu estado.
CA3.5.- Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo.
CA3.6.- Realizouse o axuste de altura baixo vehículo.
CA3.7.- Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica.
CA3.9.- Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica.
CA3.10.- Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do sistema.
CA3.11.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA4.1.- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.
CA4.2.- Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na
área de electromecánica.
CA4.4.- Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
CA4.5.- Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.6.- Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.
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Unidade didáctica 5.- Suspensi  óns pilotadas- 2ª AVALIACIÓN-   

Resultado de aprendizaxe do currículo:

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os
constitúen.

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

RA3  -  Mantén  os  sistemas  de  suspensións  convencionais  e  pilotadas,  para  o  que  interpreta  e  aplica  procedementos  de  traballo
establecidos.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:
CA1.2.- Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos elementos que a constitúen.
CA1.3.- Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos sistemas de suspensión.
CA1.4.- Interpretáronse esquemas pneumático-hidráulicos de diversos sistemas.
CA1.5.- Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos sistemas.
CA2.1.- Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías.
CA2.2.- Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.
CA2.3.- Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de suspensión.
CA2.4.- Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida.
CA2.5.- Medíronse valores de presións hidráulicas e pneumáticas.
CA2.7.- Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.
CA2.8.- Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.
CA2.9.- Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír.
CA2.10.- Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.
CA2.11.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA3.1.- Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para a actuación sobre os elementos.
CA3.2.- Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos, aplicando as técnicas establecidas para cada
sistema.
CA3.3.- Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos de amortecemento, empregando as medidas de seguridade
fixadas.
CA3.4.- Realizouse o mantemento de conducións, válvulas e repartidores en función do seu estado.
CA3.5.- Realizouse a carga de fluídos no circuíto e verificáronse as presións de traballo.
CA3.6.- Realizouse o axuste de altura baixo vehículo.
CA3.7.- Aplicáronse os pares de aperto reflectidos na documentación técnica.
CA3.8.- Realizouse a recarga de datos e borrouse a memoria de avarías das centrais electrónicas.
CA3.9.- Axustáronse os parámetros aos valores especificados na documentación técnica.
CA3.10.- Verificouse que tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade do sistema.
CA3.11.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA4.1.- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.
CA4.2.- Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na
área de electromecánica.
CA4.3.- Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.
CA4.4.- Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
CA4.5.- Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.6.- Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Unidade didáctica 6.- Xeometría e ángulos de dirección.- 3ª AVALIACIÓN-

Resultado de aprendizaxe do currículo:

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos
que os constitúen.

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:
CA1.1.-  Relacionáronse  os principios  físicos  aos que está sometido un vehículo  cos traballos  e as oscilacións que se producen nos
sistemas de dirección e rodas.
CA1.3.- Relacionouse a xeometría de dirección cos principios cinemáticos que a xustifiquen.
CA2.7.- Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos.
CA3.8.- Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica relacionada co proceso de reparación e mantemento.
CA4.1.- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.
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Unidade didáctica 7.- Me  canismos de dirección e reglaxes e axustes- 3ª AVALIACIÓN-  

Resultado de aprendizaxe do currículo:

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos
que os constitúen

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:
CA1.1.- Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballose as oscilacións que se producen nos sistemas
de dirección e rodas.
CA1.2.- Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou mecanismos de dirección co sistema ao que pertenzan.
CA1.4.- Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas de orientación de rodas traseiras.
CA1.5.- Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos sistemas de dirección.
CA1.6.- Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas.
CA1.7.- Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico-electrónico de diversos sistemas.
CA2.1.- Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías.
CA2.2.- Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.
CA2.3.- Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de dirección e rodas.
CA2.4.-Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida.
CA2.5.- Medíronse valores de presións hidráulicas.
CA2.6.- Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación técnica.
CA2.8.- Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.
CA2.9.- Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.
CA2.10.- Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír.
CA2.12.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA3.5. -Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen o sistema de dirección.
CA3.6.- Realizáronse cálculos de relacións de transmisión nas direccións desmontadas.
CA3.7.- Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no manexo de elementos de seguridade pasiva.
CA3.9. -Realizáronse todas as comprobacións previas antes de proceder ao aliñamento da dirección.
CA3.10.- Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramentas necesarias.
CA3.11.- Realizouse o axuste dos ángulos que forman a xeometría de dirección.
CA3.12.- Comprobouse a transmisión de esforzos a través dos elementos de mando.
CA3.13.- Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas intervidos, e verificouse que tras as intervencións realizadas se
restitúa a funcionalidade requirida.
CA3.14.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA4.1.- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.
CA4.2. -Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na
área de electromecánica.
CA4.4.- Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
CA4.5.- Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.6.- Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Unidade didáctica 8.- Rodas e neumáticos- 3ª AVALIACIÓN-

Resultado de aprendizaxe do currículo:

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que
os constitúen.

RA2 - Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

RA3 - Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
Criterios de avaliación mínimos imprescindibles:
CA1.1.- Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos traballose as oscilacións que se producen nos sistemas
de dirección e rodas.
CA1.2.- Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou mecanismos de dirección co sistema ao que pertenzan.
CA1.8.- Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa constitución.
CA1.9.- Describiuse a constitución e o funcionamento dos sistemas electrónicos de control de presión dos pneumáticos.
CA2.1.- Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnostico de avarías.
CA2.2.- Empregáronse diagramas de localización de avarías guiadas.
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CA2.3.- Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de fluídos nos sistemas de dirección e rodas.
CA2.4.- Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida.
CA2.5.- Medíronse valores de presións hidráulicas.
CA2.6.- Comparáronse os valores de presión medidos cos reflectidos na documentación técnica.
CA2.7.- Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos.
CA2.9.- Comparáronse os parámetros obtidos das centrais electrónicas cos facilitados en especificacións técnicas.
CA2.10.- Determináronse as pezas para reparar, axustar ou substituír.
CA2.11.- Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.
CA2.12.- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA3.1.- Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda-pneumático.
CA3.2.- Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas establecidas para cada tipo de pneumático.
CA3.3.- Realizouse a localización e a reparación de perdas de presión, así como a verificación de estanquidade en pneumáticos.
CA3.4.- Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda.
CA3.7.- Respectáronse as medidas de seguridade e os axustes no manexo de elementos de seguridade pasiva.
CA3.10.- Seleccionáronse e calibráronse o equipamento e as ferramentas necesarias.
CA3.13.- Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos sistemas intervidos, e verificouse que tras as intervencións realizadas se
restitúa a funcionalidade requirida.
CA3.14.-Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
CA4.1.- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.
CA4.2.- Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na
área de electromecánica.
CA4.4.- Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
CA4.5.- Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.6.- Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

3.1 Actividades de recuperación

Para  o  alumnado  que  non  adquirise  as  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  nos  dous  primeiros
trimestres do curso, proporánselles actividades ou traballos que nos sirvan como un instrumento de avaliación e
que lles axuden a adquirir eses resultados de aprendizaxe pendentes co obxectivo de que os alumnos e alumnas
poidan continuar o seu itinerario formativo. 

Cada traballo presentado valorarase nunha escala de 1 a 10, tendo en conta a fidelidade aos puntos requiridos
no  enunciado,  orde  na  presentación,  cantidade  de  sistemas  estudados,  especificidades  e  comprensión  da
materia nos diferentes sistemas analizados. Os mínimos exixibles de tipo práctico serán avaliados en base as
explicacións  do  alumnado  nos  traballos  dos  procedementos  ou  intervencións  necesarios  nos  elementos  ou
sistemas. A nota destes traballos será a media aritmética dos mesmos.

A cualificación final destas actividades de recuperación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos
dous primeiros trimestres facendo a media aritmética dos mesmos así como as actividades de recuperación,
repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando con estas actividades se beneficie a nota global do alumnado.
                                                                   

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

Para os alumnos/as que perderan o dereito á avaliación continua, se fora posible realizar unha proba presencial
realizaríase unha proba extraordinaria ao finalizar o módulo que terá unha parte de tipo teórico con cuestións e
problemas e outra de tipo práctico no taller na que o alumno deberá realizar actividades que permitan valorar se
acadou as competencias imprescindibles. Estas probas valorase de 1 a 10 e o alumno deberá superar con 5 ou
máis a proba teórica para poder realizar a parte práctica.
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Se non é posible unha proba presencial por mor da pandemia o alumno será convocado a unha proba telemática
na  que  por  medio  de  preguntas  tipo  test  e  outras  de  resposta  curta  comprobarase  a  adquisición  das
competencias  de  tipo  imprescindibles  tanto  nos  contidos  de  tipo  teórico  coma  da  tipo  práctico.  Esta  proba
valorase igualmente de 1 a 10. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades  de recuperación,  repaso,  reforzo e,  de ser o  caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores ao estado de alarma coidando de non penalizar ou afectar ao benestar
do alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.

Estas medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores o estado de alarma farase
por medio de visualización de vídeos e presentación de  traballos por  parte do alumnado. Valorarase nunha
escala  de  1  a  10,  tendo  en  conta  a  fidelidade  aos  puntos  requiridos  no  enunciado,  orde  na  presentación,
cantidade de sistemas estudados, especificidades e comprensión da materia nos diferentes sistemas analizados.
Os mínimos exixibles de tipo práctico serán avaliados en base as explicacións do alumnado nos traballos dos
procedementos necesarios ou intervencións nos elementos ou sistemas. A nota destes traballos será a media
aritmética dos mesmos.

Estas medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos de contidos e aprendizaxes anteriores o estado de
alarma traballados no terceiro trimestre valoraranse unicamente de forma positiva, para beneficiar a nota global
do alumnado. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

As actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán combinar de
maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puidesen levarse a cabo, segundo evolucione a
situación  sanitaria.  Prestaramos  especial  atención  a  identificar  o  alumnado  desconectado  na  modalidade  a
distancia por diversas circunstancias ou non localizable e preparáranse plans específicos de recuperación do
vínculo escolar  e de reforzo que lles  axuden a reincorporarse á actividade educativa tan pronto  como sexa
posible. 
Identificaremos o alumnado que que esta tendo calquera tipo de dificultade o que carece de medios de conexión
dixital arbitrando as medidas necesarias  para  que  os  teña. Flexibilizando  para  este  tipo  de  alumnado  a
entrega  de  traballos mediante o uso de arquivos por WhatsApp, aceptando como válido fotografías do caderno
de traballo do alumno, etc.
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