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

1.1 Identificación da unidade didáctica  

Este módulo rematou en marzo , por iso na terceira avaliación só se está recuperando a  1ª e 2ª; neste apartado non se cubre xa que se especifica no apar-

tado 6 de procedemento de recuperación das partes non superadas.  

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes:  

Sistemas de ventilación e calefacción:  

- Constitución e funcionamento.  

- Procesos de desmonte, montaxe e reparación.  

- Axuste de parámetros.  

- Mantemento.  

- Diagnose.  

Sistemas de climatización e aire acondicionado:  

- Constitución e funcionamento.  

- Axuste de parámetros.  

- Mantemento.  

- Diagnose.  

- Normas de seguridade persoais e ambientais.  

- Gases utilizados atendendo a nova normativa que se establece 115/2017 de Manipulación segura de sistemas que incorporan tecnoloxías alternativas en gases fluorados.  

Sistemas de seguridade (alarmas, airbags):  

- Interacción entre diferentes sistemas de alarma, peche centralizado.  

- Constitución e funcionamento.  

- Instalación.  

- Procesos de desmonte, montaxe e reparación.  

- Centrais electrónicas, periféricos e autodiagnosis.  

- Axuste de parámetros.  

- Características e uso de aparellos de medida e control.  

- Normas de seguridade persoais e ambientais.  
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 Equipos de son:  

- Amplificadores, etapas de potencia, compact.  

- Cálculo de instalacións.  

- Selección de compoñentes (bafles, altofalantes, potenciómetros) en función das características dos equipos.  

Sistemas de confortabilidad:  

- Espellos regulados electrónicamente, asentos con memoria, telemandos.  

- Constitución e funcionamento.  

- Procesos de desmonte, montaxe e reparación.  

Substitución de lúas e accesorios:  

- Procesos de desmonte, montaxe e substitución de lúas e accesorios. 

 

Criterios de cualificación: 

 A cualificación final será obtida da nota media das 2 avaliacións, neste caso as actividades ou tarefas enviadas o s alumnos serán puntuadas de 0 a 10 e despois farase media entre todas elas. No caso de ter superadas todalas  tarefas de  

cada unidade con unha nota minima de 5 puntos xa non se lle fará proba oral a través de videoconferencia. No caso de non ter algunha tarefa non superada coa nota mínima de 5 puntos o alumno fará unha proba oral desa 

unidade. A nota das tarefas punturá o 90% da nota deixando un 10% da nota aparticipación e interese do alumnado facendo consulta de dubidas sobre as actividades a realizar. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Sistemas de confortabilidade 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

 CA1.1 - Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabi-
lidade. 

 CA1.2 - Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade se-
gundo as súas características. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 
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x   RA2 -  Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre 
os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 CA2.1 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 CA2.2 - Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. 

 

 CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e 
os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter. 

 CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a 
posta en servizo do aparello. 

 CA2.5 - Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correc-
tos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios. 

 CA2.6 - Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

 CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, 
e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

 CA2.8 - Comprobouse que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin 
perdas de fluído. 

 CA2.9 - Determináronse as causas da avaría. 

 CA2.10 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades. 

CA2.11 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das activi-
dades. 

 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 
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X   RA3 -  Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así 
como os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica pro-
cesos de traballo establecidos. 

 CA3.1 - Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización. 

 CA3.2 - Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa 
que realizar. 

 CA3.3 - Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefac-
ción, aire acondicionado e climatización. 

 CA3.4 - Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas. 

 CA3.5 - Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para 
recargar o circuíto. 

 CA3.6 - Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando 
a estación de carga. 

 CA3.7 - Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse 
calquera outro sistema para detectar fugas. 

 CA3.8 - Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de 
saída do aire. 

 CA3.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

X   RA4 -  Aplica 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. 

 CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun 
taller. 

 CA4.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de electrome-
cánica. 

 CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

 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. 

 

 

 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Ventilación e calefacción 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade. Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

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

 CA2.10 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

X   RA3 -  Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así 
como os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica pro-
cesos de traballo establecidos. 

 CA3.1 - Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización. 

 CA3.2 - Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa 
que realizar. 

 CA3.3 - Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefac-
ción, aire acondicionado e climatización. 

 CA3.4 - Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas. 

 CA3.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 
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X   RA4 -  Aplica 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. 

 CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica 
dun taller. 

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

 CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

 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 protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Aire acondicionado I 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  . RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

 CA1.3 - Relacionouse o uso dos fluídos utilizados nos sistemas de aire 
acondicionado e climatización coas súas propiedades. 

CA1.4 - Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e 
climatización. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 
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X   RA3 -  Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así 
como os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica pro-
cesos de traballo establecidos. 

 CA3.1 - Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización. 

 CA3.2 - Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa 
que realizar. 

 CA3.6 - Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando 
a estación de carga. 

 CA3.7 - Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse 
calquera outro sistema para detectar fugas. 

 CA3.8 - Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de 
saída do aire. 

 CA3.9 - Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na 
temperatura do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas de ca-
lefacción adicional, volantes e asentos calefactables, etc. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Aire Acondicionado II 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

CA1.5 - Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

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

 CA2.1 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 

 CA2.2 - Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. 

 CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e 
os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter. 

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

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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X   RA3 -  Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así 
como os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica pro-
cesos de traballo establecidos. 

 CA3.4 - Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas. 

 

 CA3.5 - Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para 
recargar o circuíto. 

 CA3.6 - Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando 
a estación de carga. 

 CA3.7 - Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse 
calquera outro sistema para detectar fugas. 

 CA3.8 - Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de 
saída do aire. 

 CA3.9 - Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na 
temperatura do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas de ca-
lefacción adicional, volantes e asentos calefactables, etc. 

 CA3.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

 

 

X   RA4 -  Aplica 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. 

 CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica 
dun taller. 

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

 CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

 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 protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 
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Nº Unidade didáctica 

5 Climatización automática 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

CA1.6 - Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros 
de funcionamento das centrais electrónicas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

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

 CA2.5 - Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o 
que se realizou a toma de parámetros necesarios. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

X   RA3 -  Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así 
como os sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica pro-
cesos de traballo establecidos. 

 CA3.6 - Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando 
a estación de carga. 

 CA3.7 - Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse 
calquera outro sistema para detectar fugas. 

 CA3.8 - Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de 
saída do aire. 

 CA3.9 - Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na 
temperatura do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas de ca-
lefacción adicional, volantes e asentos calefactables, etc. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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X   RA4 -  Aplica 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. 

 CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica 
dun taller. 

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

 CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

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

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que con-
forman os sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe a 
súa función no conxunto ao que pertence. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos dos sistemas audiovisuais, de comunica-
ción e de confort. 

CA1.2 - Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comuni-
cación e de confort segundo as súas características. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

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

 CA2.1 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

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

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 
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 X  RA3 -  Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de 
comunicación e de confort, e describe as técnicas de instalación e montaxe. 

 CA3.1 - Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais, de comuni-
cación e de confort nun vehículo, utilizando documentación do fabricante. 

 CA3.2 - Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas. 

 CA3.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para 
a instalación de novos equipamentos no vehículo. 

 CA3.5 - Seleccionáronse os elementos do equipamento que cumpra instalar e 
calculáronse as seccións dos condutores. 

 CA3.6 - Realizouse a recarga de parámetros e datos. 

 CA3.7 - Realizouse a montaxe dos compoñentes do sistema. 

 CA3.8 - Verificouse o seu funcionamento utilizando equipamentos de compro-
bación. 

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

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 X  RA4 -  Aplica 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. 

 CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica 
dun taller. 

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

 CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

 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 protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

 
 

 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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Nº Unidade didáctica 

7 Sistemas de seguridade: O Airbag 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

 CA1.3 - Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no 
almacenamento e na seguridade dos equipamentos con dispositivos pirotécni-
cos. 

 CA1.4 - Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. 

CA1.5 - Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e 
parámetros de funcionamento das centrais electrónicas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

 

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

 CA2.1 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 

 CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control e efectuouse a 
posta en servizo do aparello. 

 CA2.10 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades. 

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

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

 

 X  RA3 -  Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que 
interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 CA3.3 - Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos 
sistemas de seguridade. 

 CA3.8 - Reprogramáronse e codificáronse os compoñentes dos sistemas de 
seguridade. 

 CA3.9 - Realizouse o axuste de parámetros e verificouse o correcto funciona-
mento. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

 

 X  RA5 -  Aplica 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. 

 CA5.7 - Aplicáronse as normas de seguridade no manexo e almacenamento dos 
sistemas pirotécnicos. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 
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Nº Unidade didáctica 

8 Sistemas de seguridade: O cinturón de seguridade. Pretensores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

 CA1.2 - Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade se-
gundo as súas características. 

 CA1.3 - Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no 
almacenamento e na seguridade dos equipamentos con dispositivos pirotécni-
cos. 

 CA1.4 - Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. 

CA1.5 - Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e 
parámetros de funcionamento das centrais electrónicas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

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

 CA2.1 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 

 CA2.2 - Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. 

 CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e 
os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter. 

 

 CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control e efectuouse a 
posta en servizo do aparello. 

 CA2.6 - Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

 CA2.9 - Determináronse as causas da avaría. 

 CA2.10 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades. 

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

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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 X  RA3 -  Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que 
interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 CA3.3 - Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos 
sistemas de seguridade. 

 CA3.4 - Léronse e borráronse os códigos de avaría de airbag e pretensor de 
cinto de seguridade con equipamento de diagnose. 

 CA3.7 - Comprobouse a interrelación entre os sistemas. 

 CA3.8 - Reprogramáronse e codificáronse os compoñentes dos sistemas de 
seguridade. 

 CA3.9 - Realizouse o axuste de parámetros e verificouse o correcto funciona-
mento. 

 CA3.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

 

 X  RA5 -  Aplica 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. 

 CA5.7 - Aplicáronse as normas de seguridade no manexo e almacenamento 
dos sistemas pirotécnicos. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Sistemas antirroubo: fechaduras mecánicas, peche centralizado, alarmas e inmobilizadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 -  Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os 
sistemas de seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade. Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

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

 CA2.1 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 CA2.2 - Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. 

 CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e 
os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter. 

 CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, 
e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 

  

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 
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 X  RA3 -  Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que 
interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 CA3.1 - Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade. 

 

 CA3.2 - Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de segurida-
de. 

 CA3.3 - Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos 
sistemas de seguridade. 

 CA3.5 - Determinouse o grao de protección dunha alarma tendo en conta as 
súas características técnicas. 

 CA3.6 - Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun 
esquema coa situación dos compoñentes e a súa interconexión eléctrica. 

 CA3.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 X  RA4 -  Substitúe cristais e elementos auxiliares da carrozaría, e describe os procede-
mentos de substitución e montaxe. 

 CA4.3 - Desmontouse, verificouse e montouse o conxunto de pechadura dun vehículo. Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Carrozaría e luas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA2.1 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfun-
ción. 

 CA2.2 - Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. 

 

 CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a sim-
boloxía e os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter. 

CA2.11 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das ac-
tividades. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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 X  RA3 -  Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que 
interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

 CA3.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

 

 X  RA4 -  Substitúe cristais e elementos auxiliares da carrozaría, e describe os procede-
mentos de substitución e montaxe. 

 CA4.2 - Desmontáronse e montáronse gornecementos e elementos auxiliares 
de portas utilizando manuais de taller e documentación técnica. 

 CA4.5 - Clasificáronse os tipos de cristais en relación coa súa constitución e a 
súa montaxe. 

 CA4.6 - Identificáronse os cristais pola súa simboloxía gravada 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 X  RA5 -  Aplica 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. 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica 
dun taller. 

 CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de elec-
tromecánica. 

 CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo 
empregados nos procesos de electromecánica do vehículo. 

 CA5.4 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA5.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 CA5.6 - Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades de recuperación serán por cada unidade didactica, consistiran en actividades cortas, tipo test , esquemas ver videos e concluir valores de medición e comprobación. O alumno deberá entre-
gar unha por conxunto de actividades prantexadas para cada  unidade didáctica.  

 

 

 

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. Para facer media os dous exames terán que ter unha puntuación igual ou superior 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. Este exame farase a traves de videoconferencia 
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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 dispoñible 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 informa-
ción 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. 

 

 


