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JUDIT DOMINGUEZ, JOSÉ ALVAREZ 
 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO. 
ISBN 9788428338806 
 

El mòdul s’imparteix en horari de 8 hores setmanals. Està organitzat per tal de 
combinar els aspectes teòrics i pràctics de les unitats formatives, 6 hores setmanals 
son de pràctica i 2 hores de teoria. 
 

La UF1. Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars es portarà a terme 
des del 17 de Febrer fins a 20 de Abril. Aquesta UF avarca gaire bé tot el contingut 
del mòdul. El primer NF és introductori i considera aspectes teòrics del sistemes 
d’il·luminació al vehicle. El segon NF considera tots els aspectes relacionat amb les 
normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, i les mesures i 
equips per prevenir-los.  
 

La UF2. Diagnosi i manteniment de sistemes elèctrics es portarà a terme des del 
21de novembre fins al 11 de maig. Durant el desenvolupament d’aquesta UF es 
realitzarà diagnosi real sobre els panels de simulació i a l’automòbil, partint d’averies 
senzilles fins a més complexes.   
  
La UF3. Xarxes de comunicacions es portarà a terme des del 11 de maig fins al 1 de 
juny. Aquesta UF començarà amb els conceptes bàsics sobre multiplexat i xarxes 
amb ajuda de maquetes de simulació de ALECOP. Posteriorment, aquests 
conceptes s’ompliren mitjançant l’estudi dels diferents sistemes de gestió de dades i 
comunicació a l’automòbil (Can-Bus, VAN-Bus, LIN-Bus i MOST-Bus). Les activitats 
pràctiques comprenen la utilització d’equips de diagnosis (Fluke i KTS) tant en 
maquetes simulades com a situacions real a l’automòbil.    
En segon curs es fan 33 hores de aquest mòdul dins la programació del mòdul dual. 
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4. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL MÒDUL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els criteris general d’avaluació estan definit pels resultats de l’aprenentatge 
(RA): 
 -Reconèixer la funcionalitat i constitució dels circuits elèctrics auxiliars de vehicles. 

-Identificar, diagnosticar, mantenir i reparar les avaries dels sistemes elèctrics 
auxiliars. 
 -Conèixer la funció i localitzar avaries en les xarxes de comunicació de dades en el 
vehicle. 
 -Muntar noves instal·lacions i realitzar modificacions en els sistemes elèctrics 
auxiliars.  
 -Interpretar documentació tècnica.  
 -Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, i les 
mesures i equips per prevenir-los. 
Els instruments general d’avaluació, valoren el grau d’adquisició de coneixements i 
competències 
 -Proves escrites (PE): test, preguntes, exercicis, realització i interpretació 
d’esquemes elèctrics. 
 -Pràctica a l’aula (PA): fitxes pràctiques, presentació de treballs realitzats en petits 
equips, exercicis de simulació de circuits elèctrics auxiliars i xarxes multiplexades en 
programes de simulació, dossiers i memòries de les pràctiques desenvolupades. 
 -Pràctica al taller (PT): muntatge, desmuntatge, comprovacions, diagnosis i detecció 
i reparació d’averies en circuits elèctrics auxiliars.  
Qualificació General del mòdul 
 -Es supera el mòdul si l’alumne aprovar de forma independent cadascuna de les UF.  
 -Es supera una UF sí la qualificació és superior a 5 punts (en escala de 0 a 10 
punts).   

L’alumne perdrà l’avaluació continua al superar el 15% de faltes de les hores 
previstes en cada UF.   
 -Criteris d’arrodoniment de nota: per damunt de 5 amb dècimes superior a  0.5; 
s’arrodoneix a la baixa, i per a decimals superior a 0.5; s’arrodoneix a l’alça.  
 -Per a la ponderació de cada UF, es necessari obtenir una nota igual o superior a 4 
en cada instrument d’avaluació. 
 -La qualificació final del mòdul 6 (QM6), s’obtindrà d’acord amb la ponderada de les 
diferents UF tal com es detalla a continuació: 
Recuperació del mòdul  
 -Les UF es podran recuperar un cop acabes les mateixes, i a criteri del professor i 

dintre d’un temps específic durant el curs acadèmic.  
 -Per tal recuperar una UF s’hauran de recuperar els instruments d’avaluació. 
 -Per recuperar les PE, s’haurà presentar un esquema–resum dels continguts de la 
mateixa i realitzar després una nova PE. Les PA, PT, i MP, es recuperen realitzant 
correctament les mateixes. Per tal de recuperar la nota del GA s’haurà de millorar la 
puntuació dels ítems de la graella d’actitud.     
 -Les UF i el mòdul es podrà recuperar també durant la convocatòria extraordinària al 
juny. El contingut i la forma de recuperació són els mateixos que els dels paràgrafs 

anteriors.          
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5. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I TEMPORITZADES 

(ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS) 

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final 

UF1  
Funcionament i verificació dels circuits 

elèctrics auxiliars   
66   

 NF1 
Components i representació dels circuits 

elèctrics. Elements de il·luminació.  
10 17-feb-2020 25-feb-2020 

 NF2 
Riscos, prevenció i gestió ambiental al taller 

d’electromecànica. 
6 26-feb-2020 28-feb-2020 

 NF3 
Circuits d’enllumenat, de senyalització i 

acústic.   
20 2-mar-2020 20-mar-2020 

 NF4 
Circuits d’informació, control i indicadors. 

Quadre d’instrument. 
15 23-mar-2020 31-mar-2020 

 NF5 
Circuits elèctrics auxiliars i d’ajuda a la 

conducció.    
15 1-abr-2020 17 abr-2020 

      

UF2  
Diagnosi i manteniment de sistemes 

elèctrics. 
      33   

 NF1 
Circuit d’enllumenat, de senyalització i 

acústic.    
15 20-abr-2020 29-abr-2020 

 NF2 
Circuits d’informació, control i indicadors. 

Quadre d’instrument. 
10 30-abr-2020 7-may-2020 

 NF3 
Circuits elèctrics auxiliars i d’ajuda a la 

conducció. 
8 8-may-2020 11-may-2020 

      

UF3  Xarxes de comunicacions          33   

 NF1 Fonaments bàsics de xarxes multiplexades. 13 12-may-2020 19-may-2020 

 NF2 CAN-Bus, VAN-Bus i LIN-Bus, MOST-Bus.  20 19-may-2020 1-jun-2020 

 
 

6. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE LES 

UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU) 

Ja explicades al punt 4. 
 
 
 


