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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

 
Francesc Majó 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

 
Bibliografia: Sistemes Auxiliars del motor. Ed. Paranimfo 

                    Manuals Taller. Autodata. HGS Data, Workshopdata, Guia de tasaciones. 

 

Webgrafria:   

 www.robert-bosch-espana.es 

 http://www.todomecanica.com 

 http://atttraining.com 

 http://www.automotive-technology.co.uk 

 http://www.bosch.de    

 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 

MÒDUL 

A l’iniciï de cada UF i/o NF 

⮚ Pluja d’idees sobre la UF i/o NF. 

⮚ Connexió entre les idees exposades i el tema de la UF i/o NF. 

⮚ Explicació dels continguts, durada i objectius a assolir amb la UF i/o NF. 

Durant les sessions a l’aula 

⮚  Inici dels temes amb exposició teòrica dels conceptes, utilitzant el llibre de text proposat. Amb el suport 

de PowerPoint, fotocòpies d’altres materials, visualització i comentaris de vídeos. Preguntes directes a 

l’alumnat per incrementar la participació i l’atenció. Realització de procediments mitjançant: exercicis de 

càlcul, exposicions orals, exercicis escrits de resposta curta, llarga i tipus text. Correcció dels exercicis a 

l’aula per tal de reforçar les respostes correctes. Correcció d’alguns exercicis per part dels alumnes per 

tal de reforçar l’anàlisi crític. Realització de treballs per afavorir la disciplina en el treball, la recerca 

d’informació i la qualitat i ordre en la presentació. Exposicions orals per tal de reforçar la concreció, la 

capacitat d’oratòria i l’auto motivació.  

 
 

Durant les sessions de pràctiques al taller 
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⮚ Presentació del procediment i dels resultats de les pràctiques descrites al guió de les fitxes pràctiques. 

⮚ Presentació de situacions de seguretat, ordre i higiene durant la realització de cada pràctica de taller. 

⮚ Treball per projectes en petits equips heterogenis de 2-3 alumnes, seguint el guió de pràctiques: 

 a) muntatge, desmuntatge i comprovacions dels elements auxiliars del motor 

⮚ Fomentar la responsabilitat l’ordre a l’aula i al taller de pràctiques. 

⮚ Presentació dels resultats i/o producte final.  

 

Al finalitzar les activitats 

⮚ Presentació de dossiers o memòria de les pràctiques. 

4. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL MÒDUL 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats 
formatives 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període 
de recuperació establert pel centre, aquesta prova serà teòrica. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
 
QMP= 0.20 x QUF1 + 0.30 x QUF2 + 0.30 x QF3 +0.20 x QF4 
 
 
El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF) 

 
 

5. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I TEMPORITZADES 

(ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS) 

UF TÍTOL 
DURAD

A 
Data Inici Data Final 

1 Combustibles i sistemes anticontaminació. 33 13/05/2020 29/05/2020 

2 
Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i 

funcionament. 
66 08/01/2020 21/02/2020 

3 
Verificació dels components dels sistemes 

auxiliars. 
66 25/02/2020 17/04/2020 

4 
Diagnosi i manteniment dels sistemes 

auxiliars 
33 21/04/2020 15/05/2020 

 
 
 


