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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 Sistemas de freada 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe 
a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

 CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os 
circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes 

Si Si • PE.1 - A materia impartida 

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

 CA1.2 Calcuáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o sistema 
de freada  utilizado. 

Si Si • PE.2 – As tarefas realizadas 

 RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procede-
mentos de traballo establecidos. 

 CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto 
de freos. 

Si Si • OU.1 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equi-
pamentos para os previr. 

 CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo 
segundo a súa  constitución. 

Si Si • PE.3 – As tarefas realizadas 

   CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o 
que se interpretou a documentación técnica. 

Si Si • OU.2 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

   CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en 
relación coa operatividade do sistema 

Si Si • OU.3 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

   CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en 
relación coa operatividade do sistema 

Si Si • OU.4 - fas practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

   CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. Si Si • OU.5 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 .  CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. Si Si • OU.6 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 
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   CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. Si Si • PE.4 – As tarefas realizadas 

   CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou 
control. 

Si Si • OU.7 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 

   CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida 
correctos. 

Si Si • OU.8 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 

   CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados Si Si • OU.9 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 

   CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e 
perdas de fluídos 

Si Si • OU 10 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipula-
dos, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

Si Si • OU.11 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA2.9 Determináronse as causas da avaría. Si Si • PE.5 – As tarefas realizadas 

   CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de posibles dificultades. 

Si Si • PE.6 – As tarefas realizadas 

   CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades 

Si Si • OU.12 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema 
obxecto do  mantemento 

Si Si • OU.13 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os 
medios necesarios. 

Si Si • OU.14 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as 
especificacións técnicas 

Si Si • OU.15 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 
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   CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total ausen-
cia de vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos 

Si Si • OU.16 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada efectiva, 
tendo en conta  normas técnicas e de protección ambiental 

Si Si • OU.17 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e 
dinámicos seguindo especificacións técnicas. 

Si Si • OU.18 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionali-
dade requirida no sistema. 

Si Si • OU.19 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades 

Si Si • OU.20 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 

 

   CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electrome-
cánica 

Si Si • PE.7 – As tarefas realizadas 

   CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de elec-
tromecánica 

Si Si • PE.8 – As tarefas realizadas 

   CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados. 

Si 

 

Si • PE.9 – As tarefas realizadas 

   CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

Si Si • PE.10 – As tarefas realizadas 

   CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Si Si • PE.11 – As tarefas realizadas 

   CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental  nas operacións realizadas. 

Si Si • OU.21 - as practicas realizadas antes do estado 
de alarma 
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Nº Unidade didáctica 

6 Control electrónico da freada e estabilidade 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe 
a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen 

 CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os 
circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes 

Si Si • PE.1 – As tarefas realizadas 

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

 CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto 
de freos 

Si Si • OU.1 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procede-
mentos de traballo establecidos. 

 CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o 
que se interpretou a documentación técnica. 

Si Si • PE.2 – As tarefas realizadas 

 RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equi-
pamentos para os previr 

 CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en 
relación coa operatividade do sistema. 

Si Si • PE.3 – As tarefas realizadas 

   CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. Si Si • PE.3 – As tarefas realizadas 

   CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. Si Si • PE.4 – As tarefas realizadas 

   CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción Si Si • PE.5 – As tarefas realizadas 

   CA2.3 Seleccionouse e púxose en servizo o equipamento de medida ou 
control. 

Non Si • PE.6 – As tarefas realizadas 

   CA2.4 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida 
correctos 

Si Si • PE.7 – As tarefas realizadas 

   CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros estipulados. Si Si • PE.8 – As tarefas realizadas 

   CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. Si Si • PE.9 – As tarefas realizadas 

   CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e 
perdas de fluídos 

Non Si • PE.10 – As tarefas realizadas 
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   CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipula-
dos, e  determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

Non Si • PE.11 – As tarefas realizadas 

   CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de  posibles dificultades. 

Si Si • PE.12 – As tarefas realizadas 

   CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades 

Si Si • PE.13 – As tarefas realizadas 

   CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema 
obxecto do  mantemento 

Si Si • OU.2 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

   CA3.2 Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os 
medios necesarios. 

Non Si • PE.14 – As tarefas realizadas 

   CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte as 
especificacións técnicas. 

Non Si • PE.15 – As tarefas realizadas 

   CA3.7 Reparáronse os sistemas antibloqueamento de rodas, de control de 
tracción e de estabilidade do vehículo 

Non Si • PE.16 – As tarefas realizadas 

   CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionali-
dade requirida no sistema 

Non Si • PE.17 – As tarefas realizadas 

   CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades 

Si Si • PE.18 – As tarefas realizadas 

   CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais,  ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electro-
mecánica. 

Si Si • PE.19 – As tarefas realizadas 

   CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que  cumpra adoptar na execución de operacións na área de elec-
tromecánica. 

Si Si • PE.20 – As tarefas realizadas 

   CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación dos  materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 
traballo empregados 

Si Si • PE.21 – As tarefas realizadas 

   CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro  factor de prevención de riscos 

Si Si • PE.22 – As tarefas realizadas 
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   CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Si Si • PE.23 – As tarefas realizadas 

   CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas 

Si Si • PE.24 – As tarefas realizadas 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes: 

- Identificar os parámetros de funcionamento dos sistemas, interpretando a documentación técnica.  

- Seleccionar e interpretar a documentación técnica, o equipamento de medida ou control, e efectuar a súa posta en servizo, conectando o equipamento nos puntos de medida correctos. 

 - Identificar o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

- Determinar o elemento que cumpra substituír ou reparar, así como as causas da avaría.  

- Planificar de xeito metódico a realización das actividades de reparación. 

- Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de transmisións. 

 - Describir as medidas de seguridade e protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións no taller de transmisións.  

- Valorar a orde e limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos e cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.  

Criterios de cualificación: 

  A cualificación final será obtida da nota media das 3 avaliacións sempre e cando o feito de contabilizar a cualificación da terceira avaliación supoña un beneficio para o alumno ou alumna; en caso contrario obterase soamente da nota media das 
dúas primeiras avaliacións. A cualificación das actividades realizadas na terceira avaliación realizarase nunha escala de 0 a 10, puntuando todas as preguntas de cada tarefa coa mesma puntuación (se tarefa ten 10 preguntas, cada pregunta valerá 
1 punto; se ten 20 preguntas cada pregunta valerá 0,5 puntos). A nota da terceira avaliación sairá da media das tarefas entregadas polo alumnado, e como xa se dixo, esta nota fará media coas dúas primeiras avaliacións se soamente se supón un 
beneficio para o alumnado subindo a nota. Na avaliación final realizarase redondeo á alza, ao contrario que nas dúas primeiras. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Este apartado non é necesario cubrilo posto que todo o alumnado aprobou a 1º e 2º avaliación, polo que non teñen que recuperar ningunha parte. Nos apartados 6.a e 6.b explícase cómo será o procedemento para recuperar as partes non superadas na 
3º avaliación e o procedemento para definir a proba extraordinaria para o alumnado con P.D. 

 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de revisar e entregar de novo as tarefas. Se despois de realizar a revisión das mesmas non acadan o aprobado, poderán realizar unha tarefa adicional na que se trate os apartados 
nos que non conseguiron superar. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

 

Establecerase un exame final teórico con preguntas conceptuais e problemas de aplicación práctica que suporá o 100 % da nota cunha duración de 120 minutos. Ámbalas partes serán valoradas de 1 a 10 puntos, e a puntuación de cada pregunta ira 
indicada no propio exame.. Na realización dos problemas de aplicación práctica terase especial atención ao coñecemento das medidas de seguridade e hixiene. Para facer media os dous exames terán que ter unha puntuación igual ou su-
perior ó 40% da nota de cada parte, é decir, cada exame de forma individual calificará de 0 a 10 puntos e para facer media o alumno terá que sacar unha nota igual ou superior a 4 puntos, do contrario a nota final do exame de P.D. non será 
superior a 4 puntos. Unha vez obtida a nota media, ésta redondearase ao punto máis cercano. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente do grupo presidido polo titor, realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de 
cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encarguen da titoría darán a información dis-
poñible sobre as caracteristicas xerais do grupo ou sobre as circunstacias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan. Esta información poderá proceder, entre outras:  

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.  

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.  

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.  

d)Dos informes dos alumnos discapacitados ou con necesidades educativas especiais. 

Durante a fase de alarma estas medidas serán as seguintes: 

· Terase en conta a normativa que regula as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral .  

· O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativo en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos.  

· Solicitarase, se é posible, profesorado de apoio con coñecementos técnicos ó Departamento de Orientación.  

· Realizaranse, na medida do posible, adaptacións en tanto nos contidos como na metodoloxía (fragmentación modular) segundo ás discapacidades que poida presentar o alumnado. 

 . Todas estas actuacións faranse ca colaboración do departamento de orientación do centro.  

. Realizaranse tarefas adicionais de repaso dos contidos tratados antes do estado de alarma para afianzar conceptos. Serán resumos, supostos prácticos, guías de reparación e exercicios que teñan que ver cos conceptos tratados na aula anteriormente. 

De forma xeral garantirase a accesibilidade universal a formación no ciclo. 

 

 

 

 

 


