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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 

7 Sistemas auxiliares 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electróni-
cos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo 
en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemen-
to. 

  CA1.2 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electróni-
cos. 

 si Si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-
do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electróni-
cos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo 
en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemen-
to. 

   CA1.4 - Explicouse o funcionamento dos diferentes circuítos eléctri-
cos. 

 si si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-

do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electróni-
cos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo 
en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemen-
to. 

   CA1.5 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuí-
tos, e explicouse a relación entre eles. 

 si si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-

do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electróni-
cos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo 
en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemen-
to. 

   CA1.6 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos 
circuítos dos sistemas, así como os equipamentos necesarios. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 
fora do taller. 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electróni-
cos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo 
en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemen-
to. 

   CA1.7 - Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que 
axustar. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electróni-
cos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo 
en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemen-
to. 

   CA1.8 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos 
dos sistemas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electróni-
cos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo 
en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemen-
to. 

   CA1.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 Si si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-

do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.1 - Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas 
e identificouse o sistema de onde proveñen. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración 
nas actividades realizadas. 

 Non si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-

do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.11 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.12 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.2 - Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que 
comprobar en cada circuíto analizado. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos 
procesos para o diagnóstico da avaría. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.4 - Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de 
diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, 
cando proceda. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.5 - Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipa-
mentos, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diag-
nóstico. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.6 - Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as espe-
cificacións técnicas. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.7 - Medíronse os valores dos parámetros que cumpría exami-
nar e comparáronse coas especificacións. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.8 - Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse 
a información subministrada coas especificacións técnicas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e de-
termina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.9 - Identificouse e localizouse a avaría.  Si si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-

do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.1 - Definiuse o problema e enunciouse con claridade e preci-
sión. 

 Non si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-

do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.10 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.2 - Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico 
cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos 
que cumpra reparar ou substituír. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.3 - Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse 
a información subministrada coas especificacións técnicas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.4 - Determinouse a causa da avaría mediante a identificación 
das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.5 - Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións 
que cumpra realizar para a reparación. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.6 - Xeráronse alternativas de reparación en función do diag-
nóstico. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.7 - Xustificouse a alternativa elixida.  Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.8 - Determináronse os equipamentos e as ferramentas que 
haxa que utilizar para a reparación segundo o procedemento elixido. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica mediante a relación 
entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.10 - Comprobouse que logo da reparación do sistema se 
devolvan as súas características de funcionalidade. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración 
nas actividades realizadas. 

 Si si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Segun-

do a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.12 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.13 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as 
ferramentas para utilizar. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.3 - Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.  Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.4 - Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de 
conxuntos ou elementos de sistemas. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.5 - Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de 
reparación. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.6 - Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que 
presenten resistencias indebidas. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.7 - Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas 
especificacións técnicas. 

 Si non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.8 - Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión 
electrónica. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o 
que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.9 - Comprobouse que as operacións de mantemento non 
afecten outros sistemas. 

 Non non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

Nº Unidade didáctica 

8 Sistemas de seguridade, de confortabilidade e audio 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

  CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a 
simboloxía cos compoñentes no vehículo. 

 NON si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.2 - Describiuse a constitución de cada sistema de seguridade e 
confortabilidade. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.3 - Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de 
seguridade e de confortabilidade, pechamento centralizado, alarma, 
equipamentos de son e de comunicación, etc. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.4 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuí-
tos e explicouse a relación entre eles. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.5 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electróni-
cos. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 
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 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.6 - Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que 
axustar. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.7 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.  SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.8 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos 
circuítos, así como os equipamentos necesarios. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e 
confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA2.1 - Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas 
e identificouse o sistema de onde proveñen. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.10 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.2 - Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que 
comprobar en cada circuíto analizado. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 
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 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos 
procesos para o diagnóstico da avaría. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.4 - Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipa-
mentos, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diag-
nóstico. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.5 - Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de 
diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, 
cando proceda. 

 NON si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.6 - Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as espe-
cificacións técnicas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.7 - Medíronse os valores dos parámetros que había que exa-
minar e comparáronse coas especificacións da documentación téc-
nica. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.8 - Identificouse e localizouse a avaría.  SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de 
confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións 
ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA3.1 - Definiuse o problema e enunciouse con claridade e preci-
sión. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.10 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.2 - Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico 
cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos 
que cumpra reparar ou substituír. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.3 - Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse 
a información subministrada con especificacións técnicas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.4 - Determinouse a causa da avaría mediante a identificación 
das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.5 - Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións 
que cumpra realizar para a reparación. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.6 - Xeráronse alternativas de reparación en función do diag-
nóstico. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.7 - Xustificouse a alternativa elixida.  NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.8 - Determináronse os equipamentos e as ferramentas que 
haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA3.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 
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 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de 
seguridade e confortabilidade. 

   CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica mediante a relación 
entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.10 - Comprobouse que as operacións de mantemento non 
afecten outros sistemas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.11 - Comprobouse que logo da reparación do sistema se 
devolvan as súas características de funcionalidade. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.12 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración 
nas actividades realizadas. 

 NON si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.13 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.14 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as 
ferramentas para utilizar. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.3 - Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.  NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.4 - Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de 
conxuntos ou elementos de sistemas eléctricos de seguridade e con-
fortabilidade de vehículos. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.5 - Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de 
reparación. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.6 - Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que 
presenten resistencias indebidas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.7 - Manipulouse e almacenouse o material pirotécnico, segun-
do a normativa. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.8 - Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas 
especificacións técnicas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema 
eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que 
interpreta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.9 - Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión 
electrónica. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

Nº Unidade didáctica 

9 Sistemas de climatización 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

  CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a 
simboloxía cos compoñentes no vehículo. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración 
nas actividades realizadas. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 
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 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.2 - Describiuse a constitución de cada sistema de calefacción e 
climatización 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.3 - Explicouse o funcionamento do circuíto de fluído dos siste-
mas. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.4 - Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos dos 
sistemas. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.5 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuí-
tos e explicouse a relación entre eles. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.6 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos, electrónicos 
e de fluídos. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.7 - Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que 
axustar. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.8 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.  SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire 
acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa 
función e os procesos de mantemento. 

   CA1.9 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos 
circuítos, así como os equipamentos necesarios. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 
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 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.1 - Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas 
e identificouse o sistema de onde proveñen. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.10 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.2 - Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que 
comprobar. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos 
procesos para o diagnóstico da avaría. 

 SI si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.4 - Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipa-
mentos, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diag-
nóstico. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.5 - Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de 
diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, 
cando proceda. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.6 - Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as espe-
cificacións técnicas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.7 - Medíronse os valores dos parámetros que había que exa-
minar e comparáronse coas especificacións. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.8 - Identificouse e localizouse a avaría.  SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondi-
cionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os 
valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 NON si Achega de Actividades sobre esquemas reais. 
Simulación de conexión e reparación. Descri-

ción de sistemas e o seu entendemento. 
Segundo a instrución do 27 de abril de 2020 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.1 - Definiuse o problema e enunciouse con claridade e preci-
sión. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.10 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.2 - Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico 
cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos 
que cumpra reparar ou substituír. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.3 - Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse 
a información subministrada con especificacións técnicas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.4 - Determinouse a causa da avaría mediante a identificación 
das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.5 - Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións 
que cumpra realizar para a reparación. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.6 - Xeráronse alternativas de reparación en función do diag-
nóstico. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.7 - Xustificouse a alternativa elixida.  NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.8 - Determináronse os equipamentos e as ferramentas que 
haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a 
análise das causas e os efectos das avarías achadas. 

   CA3.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica mediante a relación 
entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.10 - Comprobouse que as operacións de mantemento non 
afecten outros sistemas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.11 - Comprobouse que logo da reparación do sistema se 
devolvan as súas características de funcionalidade. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.12 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración 
nas actividades realizadas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.13 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa 
orde e a limpeza establecidas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.14 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así 
como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as 
ferramentas para utilizar. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 
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 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.3 - Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.  NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.4 - Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de 
conxuntos ou elementos dos sistemas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.5 - Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de 
reparación. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.6 - Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que 
presenten resistencias indebidas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.7 - Utilizouse recuperadores de fluídos do sistema de aire 
acondicionado segundo a normativa. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.8 - Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas 
especificacións técnicas. 

 SI non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

 RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas 
de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que inter-
preta procedementos de mantemento definidos. 

   CA4.9 - Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión 
electrónica. 

 NON non O instrumento de avaliación non se pode 
recoller mediante unha actividade realizada 

fora do taller. 

Nº Unidade didáctica 

10 Reformas e normativa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración 
nas actividades realizadas. 

NON NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 
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 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.2 - Tipificouse a reforma salientable ou a instalación do novo 
equipamento. 

SI NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.3 - Realizáronse os esbozos e os esquemas referentes á refor-
ma ou á instalación do novo equipamento. 

NON NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.4 - Calculouse o balance enerxético da reforma ou da nova 
instalación e determinouse se é soportable polo vehículo. 

NON NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.5 - Prevíronse os materiais e os procesos necesarios, para o 
que se consultaron manuais do vehículo, e da peza ou do mecanis-
mo que se incorpore. 

NON NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.6 - Calculouse o custo da modificación ou da nova instalación, 
tendo en conta as dificultades de execución. 

NON NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.7 - Xustificouse a solución elixida desde o punto de vista da 
seguridade e da súa viabilidade de montaxe. 

SI NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.8 - Detallouse a documentación necesaria e elaborouse a que 
corresponda. 

SI NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

   CA5.9 - Localizáronse os organismos que interveñen na autoriza-
ción da reforma salientable ou da nova instalación. 

SI NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 RA5 -  Planifica modificacións e reformas salientables na área de 
electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as 
especificacións da reforma formulada. 

 CA5.1 - Interpretouse a normativa de aplicación á reforma salienta-
ble ou á instalación do novo equipamento. 

SI NON Non se solicitará actividade como instrumen-
to de avaliación para este RA. 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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Serán mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva na terceira avaliación todos aqueles critecios de cualificación que se atopen sinalados como imprescindibles e que se desenvolvan neste curso.Indícanse 

 

 

 

 UD7  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electrónicos de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, tendo en conta a relación entre a súa función e 
os procesos de mantemento. 

  CA1.2 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos. 

 UD7  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electrónicos de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, tendo en conta a relación entre a súa función e 
os procesos de mantemento. 

   CA1.4 - Explicouse o funcionamento dos diferentes circuítos eléctricos. 

 UD7  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electrónicos de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, tendo en conta a relación entre a súa función e 
os procesos de mantemento. 

   CA1.5 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, e explicouse a relación entre eles. 

 UD7  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electrónicos de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, tendo en conta a relación entre a súa función e 
os procesos de mantemento. 

   CA1.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

 UD7  RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, manobra, control, sinali-
zación e acústicos, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de 
funcionamento e determina os procedementos de reparación mediante a análise das c 

   CA2.9 - Identificouse e localizouse a avaría. 

 UD7  RA4 -  Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas de iluminación, 
manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta procedementos de man-
temento definidos. 

   CA4.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.2 - Describiuse a constitución de cada sistema de seguridade e confortabilidade. 

 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.3 - Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de seguridade e de confortabilidade, pecha-
mento centralizado, alarma, equipamentos de son e de comunicación, etc. 

 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.4 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles. 

 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.5 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos. 
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 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.7 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos. 

 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.8 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos, así como os equipamentos necesa-
rios. 

 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

 UD8  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehícu-
los, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA2.1 - Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde 
proveñen. 

 UD8  RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de 
vehículos, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funciona-
mento. 

   CA2.10 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

 UD8  RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de 
vehículos, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funciona-
mento. 

   CA2.2 - Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado. 

 UD8  RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de 
vehículos, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funciona-
mento. 

   CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría. 

 UD8  RA2 -  Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de 
vehículos, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funciona-
mento. 

   CA2.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

 UD8  RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os 
efectos das avarías achadas nos sistemas de seguridade e confortabilidade. 

   CA3.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

 UD8  RA3 -  Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os 
efectos das avarías achadas nos sistemas de seguridade e confortabilidade. 

   CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema 
obxecto de mantemento. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

  CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
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 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.2 - Describiuse a constitución de cada sistema de calefacción e climatización 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.3 - Explicouse o funcionamento do circuíto de fluído dos sistemas. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.4 - Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos dos sistemas. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.5 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.6 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos, electrónicos e de fluídos. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.7 - Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.8 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos. 

 UD9  RA1 -  Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e clima-
tización, tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento. 

   CA1.9 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos, así como os equipamentos necesa-
rios. 

 UD9  RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, 
para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.2 - Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar. 

 UD9  RA2 -  Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, 
para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

   CA2.3 - Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Os criterios de avaliación, respecto dos mínimos exixibles, indicados na programación non se ven afectados para as actividades de recuperación, polo que se remite a esta.  

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado será informado das actividades que deberá realizar para superar as unidades pendentes. 

Si mediante las actividades de recuperación o alumnado non fose quen de superar as unidades correspondentes na terceira avaliación poderán realizar actividades no período de recuperación ata a avaliación final. 

  

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O alumnado con perda de avaliación continua será informado da posibilidade de realizar a proba de avaliación, que pode consistir na realización de actividades ou nunha proba que realizará ao finalizar a terceira avaliación e , ou 
ao finalizar o curso. 
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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 

As consideradas na programación inicial do curso e tratarase de subsanar as deficiencias de conexión existentes para as conexións en rede do alumnado para poder seguir e entregar as actividades sinaladas. 

 

 

 

 

 


