
Institut d’Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals 
Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’FP 
 

Departament: Automoció Curs:19-20 Mòdul:MP03 

Títol Cicle Formatiu: Electromecànica de vehicles automòbils 

Títol del Mòdul: Circuits de fluids, suspensió i direcció 

 

 

 

01/09/2013 Pàgina 1 de 5 

 

1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

Jesus Alvarez 
 
 

 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

 
Circuits de fluids, suspensió i direcció  
Macmillan professional  
EPIS 
Material escolar, llibretes, bolígrafs, tester 
 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 

MÒDUL 

El mètode per desenvolupar les unitats formatives no seguirà un únic model, ja que 
s’hi diferencien diversos tipus d’estratègies depenent del tipus de contingut que 
s’hagi de tractar. 
Cal partir dels coneixements previs dels alumnes, tenint en compte la seva diversitat 
i sobretot que en les primeres unitats, òbviament, serà necessari incidir més en 
coneixements bàsics de l’especialitat. 
Els continguts bàsics es poden realitzar a l’aula taller, utilitzant una metodologia 
expositiva, fent servir els recursos a l’abast: pissarra, vídeos, programes interactius, 
etc., o sobre els vehicles i maquetes directament. 
És molt important definir amb claredat els objectius i continguts mínims. El professor 
i els alumnes han de ser conscients de l’objectiu que es pretén assolir. Això 
afavoreix el desenvolupament de l’autonomia d’aquests alumnes per aprendre i els 
ajuda a detectar millor els progressos i les dificultats. 
És necessari dirigir l’acció educativa cap a la comprensió, la recerca, l’anàlisi i totes 
les estratègies que evitin la simple memorització i ajudin cada alumne a assimilar 
activament i a aprendre a aprendre. 
Un cop que ja s’han explicat els continguts teòrics, ja es poden realitzar les 
pràctiques programades. S’utilitzarà la metodologia de demostració, per la qual cosa 
el professor realitzarà, si és necessari, una demostració per tal que després, 
individualment o en grup, la realitzi l’alumnat. Sempre que sigui possible, s’usarà una 
metodologia de descobriment, ja que és el propi alumnat el que, guiat pel professor, 
descobreix els coneixements previstos a través d’assaig i error, amb una mínima 
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informació o documentació al respecte (aprendre a aprendre). Durant el seguiment 
de l’activitat, el professor pot plantejar qüestions i dificultats específiques, alhora que 
resoldrà els dubtes que plantegi l’alumnat. 
Les activitats pràctiques constitueixen el referent immediat de la consecució dels 
coneixements i les destreses, i són el component més adaptatiu de la programació, 
de forma que la seva planificació ha de respondre al principi de la màxima flexibilitat. 
S’han de preveure diversos tipus de pràctiques que serveixin d’introducció i 
motivació per suscitar l' interès i trobar sentit a l’aprenentatge, orientant les 
pràctiques a la realitat que es trobaran en el món laboral. 
 
 
 
 

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

La nota final del mòdul serà: 
 
QMP03 = 0,2xQUF01 + 0,6xQUF02 + 0,2xQUF03 
 
Les UF que no arribin a 5 no podran fer mitjana amb la resta de UF’S, això implica el 
fet de no aprovar el MP. Es recuperarà el mòdul en cas de suspendre, dins dels 
exàmens de juny examinant-se de l’UF(s) suspesa(s), amb examen teòric i/o pràctic. 
La data de la convocatòria de juny l’estableix el centre 
 
El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF) 
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5. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I TEMPORITZADES 

(ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS) 

UF NF TÍTOL 
DURAD

A 
Data Inici Data Final 

1 1 Circuits pneumàtics i hidràulics. 33h 18/9/19 13/11/19 

 2 Magnituds i lleis dels circuits de fluids    

 3 Components i circuits pneumàtics    

 4 Components i circuits hidràulics    

 5 
Interpretació i disseny de circuits 
pneumàtics i hidràulics 

   

2 1 Sistemes de suspensió i direcció. 66h 13/11/19 27/5/20 

 2 
Prevenció de riscos laborals i 
tractament de residus 

   

 3 Sistemes de suspensió de vehicles    

 4 
Suspensió hidropneumàtica, regulació 
d’altura i control de balanceig 

   

 5 
Suspensió pneumàtica i sistemes 
antibalanceig 

   

 6 Rodes i pneumàtics    

 7 
Direcció mecànica i geometria dels 
eixos 

   

 8 La direcció assistida    

3 1 
Diagnosi i manteniment dels sistemes 
de direcció i suspensió 

33h 13/11/19 27/5/20 

 2 
Desmuntatge-muntatge, manteniment 
i diagnosi dels sistemes de suspensió 

   

 3 
Desmuntatge-muntatge, manteniment 
i diagnosi dels sistemes de suspensió 

   

 4 
Desmuntatge-muntatge, manteniment 
i diagnosi dels sistemes de direcció 

   

  Totals 132h   
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6. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE LES 

UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institut d’Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals 
Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’FP 
 

Departament: Automoció Curs:19-20 Mòdul:MP03 

Títol Cicle Formatiu: Electromecànica de vehicles automòbils 

Títol del Mòdul: Circuits de fluids, suspensió i direcció 

 

 

 

01/09/2013 Pàgina 5 de 5 

 

 

 
 
 


