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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

AUM2 - Judit Domínguez Delgado 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

- Llibre: Sistemas de seguridad y confortabilidad,2ª edición. Oscar Barrera doblado y 
Joan Antoni Ros Marin, Paraninfo. ISBN: 9788428341615 

- Espais equipaments i recursos: En el tractament didàctic d’aquest mòdul, cal 
utilitzar recursos materials impresos, audiovisuals i informàtics. 

Per a l’alumne 

– Llibre de text. 

– EPI’S. 

– Material escolar. (bolígrafs, llibretes, etc.) 

Per al professor 

– Llibre digital a la web Paraninfo 

– Recursos digitals del llibre a la web Paraninfo 

Altres recursos 

– L’equipament normal d’una de les aules i tallers assignades al cicle. 

– Llibres especialitzats sobre els diferents temes a què fa referència el mòdul. 

– Equips informàtics connectats a Internet. 

– Aparells de diagnosi.(KTS o Gutmann). 

– Aplicacions informàtiques específiques per al mòdul. 

– Eines especifiques de la especialitat. 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL 

Es partirà dels coneixements previs dels alumnes, tenint en compte la seva diversitat 
i, sobretot, que en les primeres unitats serà necessari incidir més en coneixements 
bàsics de l’especialitat, coneixements teòrics. 

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. 
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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 
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: 

QMP07= 0’20QUF01 + 0’20QUF02 + 0’30QUF03 + 0’30QUF04 

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 DURADA Data Inici Data Final 

1  
Sistemes de seguretat. Funcionament, 
verificació i diagnosi. 

33 19/09/2019 14/11/2019 

 1 Sistemes seguretat preventiva. 2 19/09/2019 19/09/2019 

 2 Sistemes de seguretat activa. 4 19/09/2019 26/09/2019 

 3 Sistemes de seguretat passiva. 20 26/09/2019 24/10/2019 

 4 Carrosseria i vidres. 7 24/10/2019 14/11/2019 

2  
Sistemes de confortabilitat. 
Funcionament, verificació i diagnosi. 

22 14/11/2019 09/01/2020 

 1 
Sistemes d’àudio, comunicació, confort i 
antirobatori. 

11 14/11/2019 28/11/2019 

 2 Instal·lació equip de so, alarma. 11 12/12/2019 09/01/2020 

3  
Diagnosi i manteniment dels sistemes de 
seguretat i confortabilitat. 

48 09/01/2020 16/04/2020 

 1 
Sistemes audiovisuals, de comunicació i de 
confort. 

40 09/01/2020 26/03/2020 

 2 Sistemes de seguretat persones i vehicles. 8 26/03/2020 16/04/2020 

4  
Manteniment i reciclatge dels sistemes 
amb gasos refrigerants. 

29 16/04/2020 04/06/2020 

 1 Ventilació i calefacció. 4 16/04/2020 23/04/2020 

 2 Climatització. 4 23/04/2020 30/04/2020 

 3 Climatització amb control electrònic. 21 30/04/2020 04/06/2020 

6. OBJECTIUS,INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE 
LES UNITATS FORMATIVES(UF) 

Llegenda: 

Pràctiques (Pt): poden ser individuals o en grup. 

Proves escrites. (Pe) 

Graella observació (GO): observació directa i indirecta (quaderns de classe, etc..) , 
assistència i puntualitat, respecte envers els companys i professors, valoració dels 
seus propis aprenentatges, participació en les activitats realitzades a l’aula, treball en 
equip, etc. 

Si la nota final de la UF no és igual o superior a 5, s’haurà d’anar a la 
convocatòria juny d’aquesta UF i la prova serà teòrica i/o pràctica. 
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Unitat Formativa 1: 

- Objectius: 

RA1.Coneix els elements i constitució dels sistemes de seguretat, descrivint la seva 
funció en el vehicle.  

RA2. Descriu les avaries en els sistemes de seguretat relacionant els símptomes i 
efectes amb les causes que les produeixen. 

RA3.Substitueix llunes i elements auxiliars de la carrosseria aplicant els 
procediments de reemplaçament i muntatge. 

- Instruments d’avaluació i recuperació: 

 

La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació 

QUF1  = 0.4*RA1 + 0.4*RA2+ 0.2*RA3 

Unitat Formativa 2: 

- Objectius: 

RA1. Coneix els elements i constitució dels sistemes de confortabilitat, descrivint la 
seva funció en el vehicle. 

- Instruments d’avaluació i recuperació: 

 

La qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté segons la següent ponderació 

QUF2  = RA1 
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Unitat Formativa 3: 

- Objectius: 

RA1. Manté les instal•lacions i realitza el muntatge d’accessoris i d'equips 
audiovisuals, de comunicació i de confort, descrivint les tècniques d'instal•lació i 
muntatge. 

RA2.Manté els sistemes de seguretat de les persones i del mateix vehicle 
interpretant i aplicant procediments de treball establerts. 

- Instruments d’avaluació i recuperació: 

 

La qualificació de la UF3 (QUF3) s’obté segons la següent ponderació 

QUF3  = 0.5*RA1 + 0.5*RA2 

Unitat Formativa 4: 

- Objectius: 

 

La qualificació de la UF4 (QUF4) s’obté segons la següent ponderació 

QUF4  = 0.3*RA1 + 0.4*RA2+ 0.3*RA3 

 


