UNITAT DIDÀCTICA:

Sistemes auxiliars del motor. Circuits de refrigeració
Família professional: Transport i manteniment de vehicles
Qualificació professional: Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
Mòdul formatiu: MF0623_1: Tècniques bàsiques de mecànica

INTRODUCCIÓ
El mòdul formatiu de Tècniques Bàsiques de
Mecànica té una durada de 90 hores. Per ferne la seqüència al llarg del curs s’estructura en
cinc blocs:
1. El motor (15 hores).
2. Components del motor (20 hores).
3. Circuits auxiliars del motor (20 hores).
4. Suspensió, direcció i rodes (15 hores).
5. Sistemes de transmissió i frens (20 hores).
La unitat didàctica que presentam s’emmarca
dins el bloc 3: Circuits auxiliars del motor.
Es dediquen 20 hores als diferents circuits;
d’aquestes 20 hores, en corresponen 8 hores
a la unitat de treball del Circuit de refrigeració.

Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC0623_1 - UC0624_1: Desmuntar, muntar i substituir elements
mecànics simples del vehicle.
Realització professional
Realitzar les operacions bàsiques de manteniment a l’àrea d’electromecànica
i carrosseria de vehicles, desmuntant i muntant elements mecànics, elèctrics
i amovibles del vehicle i executant operacions bàsiques de preparació de
superfícies en condicions de seguretat.
RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles

FINALITAT
En aquesta unitat didàctica els alumnes han de
realitzar diferents reparacions i comprovacions
de funcionament d’un circuit de refrigeració
d’un vehicle: la substitució del líquid refrigerant
i el desmuntatge i comprovació del termòstat,
del termocontacte i de l’electroventilador.
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• Mantenir net i ordenat el lloc de treball i preparar la maquinària, equips,
útils i eines necessaris per dur a terme les operacions de manteniment de
vehicles.
• Complir les normes de seguretat i salut laboral en el treball, detectant i
prevenint els riscos associats.
• Recollir els residus generats durant el procés de manteniment de vehicles,
seleccionant-los d’acord amb la normativa mediambiental.
• Mantenir hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat, respecte i
curiositat tècnica en la seva activitat laboral.

Unitat didàctica: EINES, UTILLATGE I MAQUINÀRIA DEL TALLER DE MECÀNICA - MF0620_1: Mecanització bàsica

RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Operar amb els equips i els medis necessaris per realitzar
el manteniment bàsic del motor d’explosió i dièsel d’acord
amb procediments establerts.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Motors de vehicles.
• Principi de funcionament dels components principals que
constitueixen els motors: pistó, biela, culata, etc.
• Sistema de lubricació: funció, elements externs, etc.
• Sistema de refrigeració: funció, elements externs, etc.
• Sistemes elèctrics bàsics del vehicle.
• Unitats i magnituds (intensitat, tensió, resistència).
• Components dels sistemes elèctrics bàsics del vehicle.
• Tècniques de substitució d’elements. Operacions de
manteniment bàsiques. Maneig d’aparells de mesura simples.
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UNITAT DIDÀCTICA:

Temporalització
Objectius

Competències

Competències
bàsiques
que es
treballen

Continguts

Sistemes auxiliars del motor.
Circuits de refrigeració

Avaluació

8 hores.
En finalitzar, l’alumne serà capaç de:
• Diagnosticar les avaries del circuit de refrigeració i el
seu origen.
• Dominar els coneixements sobre el funcionament
dels elements que formen part del circuit.
• Treure conclusions definitives de les comprovacions
realitzades als components.
• Operar amb els equips i els mitjans necessaris per
realitzar el manteniment bàsic del motor d’explosió i
dièsel d’acord amb procediments establerts.
• Operar amb els equips i els mitjans necessaris
per realitzar el manteniment bàsic dels sistemes
de transmissió i frenada del vehicle, d’acord amb
procediments establerts.
• Competència en comunicació lingüística: lectura i
interpretació d’instruccions i d’altres informacions
escrites, registre d’informació, elaboració de síntesis i
conclusions orals i escrites.
• Competència matemàtica: realització de mesures i ús
correcte dels aparells.
• Coneixement i interacció amb el món físic:
coneixement dels processos relacionats amb el circuit
de refrigeració.
• Competència social i ciutadana: interacció entre els
alumnes, treball en equip.
• Competència per aprendre a aprendre: registre
d’informació i obtenció de protocols que puguin ser
utilitzats en altres situacions.
• Coneixement del principi de funcionament del
sistema de refrigeració.
• Identificació dels principals elements que composen
el sistema de refrigeració.
• Reconeixement de la funció dels anticongelants o
líquid refrigerant.
• Tècniques de substitució i d’extracció.
• Comprovació dels components del circuit.
• Hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat, respecte
i curiositat tècnica en la seva activitat laboral.
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Criteris

• Identificar els elements del sistema de refrigeració del motor.
• Verificar el nivell d’anticongelant i/o si s’ha substituït.
• Substituir elements bàsics del circuit de refrigeració (radiador, termòstat, maneguets, entre d’altres),
comprovant l’absència de fugues.
• Interpretar amb claredat les ordres de feina.

Procediments i
instruments

L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes es realitza comprovant si l’alumne adquireix els coneixements,
les destreses i les actituds bàsiques que corresponen als objectius. També valoram la seva actitud, interès i
participació en les diferents activitats, tant teòriques com pràctiques.
Per fer la comprovació dels criteris d’avaluació utilitzam:
• Les fitxes pràctiques d’aquesta unitat didàctica (que, alhora, serveixen a l’alumne de guió al taller específic).
• Les fitxes teòriques d’aquesta unitat didàctica, que es desenvolupen a l’aula-taller.
• El registre de l’assistència i l’actitud en el treball diari al quadern del professor.
• L’observació directa dels procediments i el registre de les observacions al llarg de tota la unitat.
Els diferents procediments i instruments d’avaluació es complementen per valorar els criteris d’avaluació de
forma més completa.

Criteris de
qualificació

• Proves escrites sobre continguts conceptuals: 25 %.
• Destreses pràctiques, part procedimental: 40 %.
• Actitud en el treball diari i assistència: 35 %.

Unitat didàctica: EINES, UTILLATGE I MAQUINÀRIA DEL TALLER DE MECÀNICA - MF0620_1: Mecanització bàsica

Metodologia
• En general, és important preveure diferents tipus de pràctiques que puguin
servir d’introducció i com a motivació —és a dir, que suscitin l’interès i
donin sentit al procés d’ensenyament-aprenentatge—.
• En aquest cas se simulen diferents problemes al sistema de refrigeració
d’un vehicle: termocontacte defectuós (comprovacions aplicant-hi calor
i emprant un polímetre ), manca de termòstat al circuit (augmenta la
temperatura?), manca de corretja de serveis (i, per tant, pujada de
la temperatura), comprovació d’activadors elèctrics (relés i la seva
comprovació amb el polímetre.)

Espais

• Taller de formació específica
• Aula d’informàtica
• Aula-taller

Materials i
recursos
didàctics

• Llibre de text
• Fitxes teòriques, pràctiques i material de suport
• Recursos audiovisuals i informàtics
• Vehicle automòbil

• D’aquesta manera els alumnes han d’identificar els components dels
circuits, els desmunten i realitzen les comprovacions i diagnòstics adients.

• Recanvis i peces nous i vells per fer comparacions
• Manual del vehicle i recursos interactius del vehicle

4

Agrupament

La unitat combina diferents tipus d’agrupament de l’alumnat:
• Grup classe: explicació dels continguts teòrics.
• Petit grup (3 alumnes): proves sobre el vehicle i
comprovacions de components.
• Parelles: elaboració de fitxes pràctiques.
• Treball individual: elaboració de la fitxa teòrica.

Atenció a la
diversitat

• Una bona estratègia per adaptar les activitats a l’alumnat
amb dificultats de aprenentatge o amb necessitats
educatives especials és implicar-lo en les mateixes feines
que a la resta del grup, però amb diferents tipus de suport
i nivell d’exigència. La implicació d’aquests alumnes en les
tasques de caire pràctic és essencial.

Unitat didàctica: EINES, UTILLATGE I MAQUINÀRIA DEL TALLER DE MECÀNICA - MF0620_1: Mecanització bàsica

Activitats
Activitat. 01

Iniciació teòrica de la unitat didàctica.
Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1 hora
Agrupament: grup classe

Activitat. 02

Identificació dels components dins i fora del
vehicle
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora
Agrupament: petit grup

Activitat. 03

Substitució del líquid refrigerant d’un vehicle.
Tipus d’activitat: síntesi

Activitat. 05

Desmuntatge i comprovació del
termocontacte i l’electroventilador.

Durada: 2 hores

Tipus d’activitat: síntesi

Agrupament: parelles

Durada: 1,5 hores
Agrupament: petit grup

Activitat. 04

Desmuntatge i comprovació del termòstat.
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 2,5 hores
Agrupament: petit grup

Activitat. 06

Recerca d’informació.
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 1 hora
Agrupament: individual
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Unitat didàctica: EINES, UTILLATGE I MAQUINÀRIA DEL TALLER DE MECÀNICA - MF0620_1: Mecanització bàsica

Activitat. 01

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Iniciació teòrica de la
unitat didàctica

• Amb l’ordinador i el canó de projecció,
mostram als alumnes imatges dels
components del circuit de refrigeració. A
través de les preguntes que els feim (els
demanam si coneixen el nom de cada
componen, la seva funció...), valoram els seus
coneixements de partida.

Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1 hora

• Després, feim una exposició teòrica en què
els reconeixem i els ubicam en el vehicle.
Aquestes adreces poden ser útils, tot i que
també ofereixen informacions més avançades:
<http://www.mecanicavirtual.org/
		 refrigeracion-motor.htm>
<www.mecanicavirtual.org/
		 hazlo-anticongelante.htm>

Espai: Aula taller.
Recursos didàctics:
• Llibre de text o informació escrita.
• Ordenador portàtil amb canó
projector.
• Suport digital amb imatges de
la unitat.

• Finalitzam amb un breu resum en què, amb la
participació dels alumnes, sintetitzam el més
rellevant de la informació que els hem donat.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Hem de tenir en compte que
aquesta activitat és a l’inici del
curs i professor i alumnes no
es coneixen.
• És convenient que el professor
dugui algunes eines molt
comunes (tornavís, clau
anglesa, martell, clau fixa...)
per si hi ha alumnes que no
tenen cap eina a casa.

OBJECTIUS

AVALUACIÓ

• Conèixer els elements que composen el circuit.

• Aquesta activitat permet conèixer el grau de
coneixement previ, general, dels alumnes.

CONTINGUTS

• Per altra banda, també valoram la participació, les
aportacions i l’interès de l’alumne en l’activitat.

• Elements fonamentals que composen el sistema.
PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 25’)
Projeccions d’imatges de la unitat.
• Desplegament (durada: 20’)
Explicació.
• Cloenda (durada: 15’)
Breu descripció o resum.
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Activitat. 02
Iniciació teòrica de la
unitat didàctica
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Ubicar els elements principals del circuit
sobre el vehicle.

• Cada grup d’alumnes (format per 3
membres) disposa d’un banc de treball i d’un
vehicle.

• Reconèixer els components fora del vehicle
o del circuit de manera individualitzada i
desmuntats.
CONTINGUTS
• Elements fonamentals que composen el sistema

Espai: taller.
Recursos didàctics:
• Llibre de text.
• Fitxes pràctiques de suport
amb imatges i esquemes de la
unitat (en trobareu un exemple
a la pàgina següent).
• 4 Vehicles.
• 4 Bancs de treball.
• Peces de recanvi d’altres circuits
disponibles al taller.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 15’)
Emplenament de les fitxes.
• Desplegament (durada: 30’)
Ubicació de components.
• Cloenda (durada: 15’)
Breu descripció o resum.

• Ajudant-se del llibre de text o del manual de
taller (informació del vehicle), així com de
l’observació del vehicle, han d’omplir una
fitxa per identificar els components i una altra
amb les característiques constructives més
representatives del vehicle que tenen assignat
(trobareu els models a les pàgines següents).
• També han de determinar la localització
dels components, descrivint el lloc exacte en
què es troben (a prop de..., al costat de....,
davant/darrere de...).
• Per reconèixer els components fora del
vehicle, un cop desmuntats, han de realitzar
un exercici en què se’ls demana que escriguin
el nom de les imatges d’aquests components.
• Al final de la sessió dedicam 15 minuts a fer
una posada en comú d’allò que han après.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

AVALUACIÓ
• Correcta identificació dels diferents
components.
• Participació, les aportacions i l’interès de
l’alumne en l’activitat.
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OBJECTIUS

Activitat. 03
Substitució del líquid
refrigerant d’un vehicle
Tipus d’activitat: síntesi.

• Realitzar la substitució del líquid refrigerant
d’un vehicle.
• Conèixer el tipus i la quantitat de refrigerant
utilitzat.
• Identificar la temperatura mínima del
refrigerant.
• Ajustar la quantitat de refrigerant al tassó
d’expansió.

Durada: 2 hores.
Espai: taller.
Recursos didàctics:
• Vehicles.
• Manuals de reparacions.
• Anticongelants (de diferents
coloracions i graus de congelació)
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Cal incidir en la utilització
dels equips de protecció
individuals (EPIs) i recordar
als alumnes que no s’ha
d’obrir mai el tap del dipòsit
d’expansió d’un motor amb la
temperatura de funcionament
alta, cal esperar que es refredi.

CONTINGUTS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Identificació del concepte d’anticongelant o
líquid refrigerant.

• Els alumnes, en petits grups (de 3), han
de dur a terme la substitució del líquid
refrigerant d’un vehicle.

• Reconeixement de la composició del líquid
refrigerant.
• Identificació dels tipus de refrigerants emprats
segons el seu grau de congelació.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 30’)
Extracció del líquid refrigerant.
• Desplegament (durada: 60’)
Purga i comprovacions.
• Cloenda (durada: 30’)
Resum del procés.

• Han de seguir la seqüència d’operacions
d’acord amb les passes i les recomanacions
indicades al manual de reparacions del vehicle.
• També han de:
- Fer la purga del circuit per tal que no
		 s’acumuli aire en les zones interiors del
		 circuit que puguin ser susceptibles d’avaria.
- Fer les comprovacions del funcionament i
		 del nivell de refrigerant.
- Deixar el nivell en el dipòsit d’expansió
		 entre els punts Max i Min., sempre amb el
		 vehicle fred.
- Finalment, han d’emplenar una fitxa de
		 caire pràctic i una breu descripció de
		 tot el procés (en trobareu un model a la
		 pàgina següent).
AVALUACIÓ
• Absència de fugues i bona estanquitat al circuit.
• Bon ús dels manuals de reparacions.
• Ordre i neteja durant tot el procés.
• Interès de l’alumne durant l’activitat.
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Activitat. 03
Substitució del líquid
refrigerant d’un vehicle
Fitxa

Identificació de components del circuit de refrigeració.
UNITAT DIDÀCTICA: Sistemes auxiliars del motor. Circuits de refrigeració

Nom:__________________________________________________________

Ompliu la següent taula amb els noms i la ubicació d’alguns dels components
del circuit de refrigeració:
COMPONENT
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Data:____________

Unitat didàctica: EINES, UTILLATGE I MAQUINÀRIA DEL TALLER DE MECÀNICA - MF0620_1: Mecanització bàsica

UBICACIÓ

NOM

Activitat. 03
Substitució del líquid
refrigerant d’un vehicle
Fitxa

Substitució del líquid refrigerant d’un vehicle.
UNITAT DIDÀCTICA: Sistemes auxiliars del motor. Circuits de refrigeració

Nom:__________________________________________________________

Realitzau la substitució del líquid refrigerant d’un vehicle.
Heu de dur a terme aquesta operació seguint les operacions que s’indiquen al
manual de reparacions del vehicle:
Vehicle, model i motor:

Quantitat de líquid refrigerant:

Tipus de líquid emprat:

Temperatura mínima:

Explicau el procés que s’ha duit a terme:

Realitza aquesta operació seguint les normes de seguretat.
Treballa sempre amb el motor fred.
Efectua el porgat del circuit per tal que no s’acumuli aire en zones del circuit que poden provocar avaries.
Moltes d’aquestes operacions s’inclouen al manual de taller del vehicle.
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Data:____________

Unitat didàctica: EINES, UTILLATGE I MAQUINÀRIA DEL TALLER DE MECÀNICA - MF0620_1: Mecanització bàsica

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Activitat. 04

Els alumnes han de realitzar el desmuntatge del
termòstat d’un vehicle. Hauran de:

Desmuntatge i
comprovació del
termòstat

• Extreure el termòstat de damunt la maqueta.
• Localitzar la caixa termostàtica en el vehicle.
• Encalentir aigua dins un recipient metàl·lic
amb un foc de butà.
• Introduir el termòstat i comprovar que obri i
arriba a l’obertura màxima entre 90º i 95º.

Tipus d’activitat: síntesi.

• Seguir la seqüència d’operacions d’acord amb
les passes i les recomanacions indicades al
manual de reparacions del vehicle.

Durada: 2,5 hores.
OBJECTIUS

Espai: taller.
Recursos didàctics:
• Vehicles i maquetes del circuit de
refrigeració.
• Foc de butà i termòmetre.
• Manuals de reparacions.
• Recanvis i peces de recanvi
desmuntades d’altres vehicles.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Cal tenir present sempre la
utilització dels equips de
protecció individuals (EPIs) i
la necessitat de deixar sempre
que el circuit es refredi abans
de realitzar qualsevol tipus de
treball damunt del sistema.

• Identificar la ubicació de la caixa termostàtica.

• Emplenar una fitxa de caire pràctic amb una
breu descripció de tot el procés. En aquesta
fitxa, amb l’ajuda del manual de reparacions,
han d’explicar:
- El procediment de desmuntatge.
- Les formes de comprovació.
- El procediment de muntatge.

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

• Temperatures de funcionament del motor.

• Ús dels aparells de mesura (polímetre, termòmetre).

• Tipus de termòstats segons la seva temperatura
de treball.

• Els possibles diagnòstics que realitzin els alumnes.

• Realitzar la correcta col·locació del termòstat
en el motor.
• Conèixer la temperatura de treball del
termòstat.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 30’)
Extracció del termòstat i localització de la
caixa termostàtica al vehicle.
• Desplegament (durada: 90’)
Comprovació del termòstat.
• Cloenda (durada: 30’)
Resum del procés.
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Activitat. 05
Desmuntatge i
comprovació del
termocontacte i
l’electroventilador

OBJECTIUS
• Realitzar el desmuntatge del conjunt.
• Verificar la temperatura de treball i el
funcionament del termocontacte.

Tipus d’activitat: síntesi.
Durada: 1,5 hores.
Espai: taller.
Recursos didàctics:
• Vehicles.
• Maquetes del circuit de refrigeració.
• Foc de butà.
• Polímetre.
• Termòmetre.
• Manuals de taller de reparacions.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

CONTINGUTS

Els alumnes han de realitzar el desmuntatge del
termòstat d’un vehicle. Hauran de:

• Identificació del principi de funcionament del radiador.

• Desmuntar, estudiar i comprovar els elements
termocontacte, electroventilador i radiador.

• Reconeixement dels tipus de termòstats segons la
seva temperatura.
PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 30’)
Desmuntatge.
• Desplegament (durada: 45’)
Comprovació del termòstat.
• Cloenda (durada: 15’)
Resum del procés.

Observacions:
• És important incidir en la
necessitat d’ús dels equips de
protecció individuals (EPIs)
i recordar als alumnes que
quan el motor està engegat
cal tenir molta cura i anar
molt alerta si està girant
l’electroventilador.

• Encalentir aigua dins un recipient metàl·lic
amb un foc de butà.
• Introduir el termocontacte i escalfar la sonda.
• Comprovar la seva continuïtat amb un
polímetre.
• L’electroventilador també es comprova amb
un polímetre.
• Es continua amb el bobinat i es pren nota de
la seva resistència (valor òhmic).
• Treure conclusions del diagnòstic (possibles avaries).
Han de seguir la seqüència d’operacions segons
les passes i les recomanacions indicades al
manual de reparacions del vehicle.
• Finalment, fan una breu descripció de tot el
procés seguit, al quadern.
AVALUACIÓ
• Ús dels aparells de mesura (polímetre, termòmetre).
• Els possibles diagnòstics que realitzin els alumnes.
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Activitat. 06

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Recerca d’informació

En aquesta activitat l’alumne fa una recerca a
Internet:
• Sobre informació de diferents proveïdors
de recanvis, preus, fabricants, materials,
qualitats...

Tipus d’activitat: síntesi.

• Sobre els sistemes de refrigeració dels
diferents fabricants d’automòbils, per
comparar-los.

Durada: 1 hora.
Espai: aula d’informàtica

• Aquestes adreces els poden ser útils per a la recerca:
<www.fae.es>
<http://ryf3.com/esp/anticongelants
_automocio.html>
<http://www.iada.es>

Recursos didàctics:
• Ordinadors amb connexió a
Internet
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

• Un cop finalitzada la recerca, feim una
posada en comú dels resultats obtinguts.

Petit grup
Grup classe
OBJECTIUS

AVALUACIÓ

• Cercar informacions sobre diferents
proveïdors de recanvis.

• El tipus d’informació trobada a Internet.

CONTINGUTS
• Recerca dels proveïdors d’informació.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 5’)
Explicació de l’activitat.
• Desplegament (durada: 40’)
Recerca.
• Cloenda (durada: 15’)
Exposició conjunta dels resultats.
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• L’autonomia en la recerca i en l’elaboració de
conclusions.

