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Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
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Introdución e contextualización 

 

Considerando que o noso alumnado non vai poder realizar a FCT dun xeito presencial, adaptáronse os RA  propios do módulo de FCT cuxo título 
de CM de Operacións de Laboratorio aparece establecido polo Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, e cuxo currículo aparece establecido no 
Decreto 107/2014, do 4 de setembro. 

 

Os CA que poderíamos traballar con certa coherencia dentro de cada RA con este novo formato serían os seguintes. 

 

RA1. Realiza operacións auxiliares na montaxe de instalacións eléctricas e telecomunicacións en edificios, seguindo os procesos do sistema de 
calidade establecido na empresa e os correspondentes protocolos de seguridade. -CA1.1. Identificáronse os elementos das instalacións, a súa 
función e a súa disposición.  

– CA1.6. Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade requirida. 

– CA1.7. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

 

RA2. Realiza operacións auxiliares na montaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, seguindo os procesos do sistema de calidade 
establecido na empresa e os correspondentes protocolos de seguridade. 

– CA2.1. Identificáronse os elementos de equipamentos eléctricos e electrónicos, a súa función e a súa disposición. 

– CA2.5. Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade requirida. 

– CA2.6. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

– CA2.7. Participouse dentro do grupo de traballo amosando iniciativa e interese. 

 

RA3. Realiza operacións de mantemento preventivo nas instalacións e nos equipamentos aplicando instrucións de acordo cos plans de 
mantemento.  

– CA3.3. Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos para as operacións de mantemento preventivo. 

– CA3.7. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa de seguridade laboral e de protección ambiental. 

 

RA4. Actúa conforme as normas de prevención e riscos laborais da empresa. 

– CA4.2. Identificáronse os factores e as situacións de risco que se presentan no seu ámbito de actuación no centro de traballo. 

– CA4.8. Traballouse con criterios de redución do consumo de enerxía e na xeración de residuos. 

 

RA5. Actúa de xeito responsable e intégrase no sistema de relacións técnico sociais da empresa.  

– CA5.1. Executáronse con dilixencia as instrucións recibidas. 

– CA5.2. Responsabilizouse do traballo que desenvolve, comunicándose eficazmente coa persoa adecuada en cada momento.  

– CA5.5. Organizouse o traballo de acordo coas instrucións e cos procedementos establecidos, cumprindo as tarefas en orde de prioridade e 
actuando baixo criterios de seguridade e calidade nas intervencións. 

 

Polo tanto  atendendo aos RA que se recollen no módulo de FCT pódese falar de que podemos incluír partes no traballo das seguintes áreas: 

 

1. Relativo á estrutura, operacións, ferramentas e material empregados pequena empresa de instalacións electrotécnicas ou 
infraestruturas de telecomunicacións. 

2. Relativo á xestión e utilización de produtos e así como a xestión de residuos. 

3. Relativo á seguridade persoal e material. 

4. Organización do almacén. 

5. Mantemento de equipos e servizos auxiliares. 

 

 As relacións cos compañeiros dentro do ámbito laboral, a asunción de responsabilidades así como que o alumnado estea na empresa todo o 
tempo que dura a xornada de traballo, adaptándose a unhas normas de puntualidade e dar contas do traballo realizado, dificilmente poderán ser 
suplidas ou abordadas baixo un enfoque teórico. 

 

No resto de RA é posible que o alumnado sexa quen de atopar información que lle permita cumprir con algúns CA incluídos en cada RA. 

 A procura da información será fundamentalmente a través de información dispoñible na rede, ou bibliografía que lle poida subministrar o equipo 
docente. 
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Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

Para a realización do traballo alternativo empregarase o Modelo B do Anexo I Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación 
profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.  Dito Modelo B está orientado esencialmente a FP Básica e parece máis 
axustado ao seu nivel que o Modelo A. 

Tamén por recomendación do citado Anexo I serán puntos imprescindibles no traballo os elementos esenciais da seguridade e a saúde laboral, a 
avaliación dos posibles riscos profesionais no desempeño das ocupacións, a planificación da prevención de riscos nos centros de traballo e a 
aplicación de medidas de prevención e protección nos postos de traballo. 

 

Os principais puntos recollidos do modelo B do anexo I son os seguintes: 

 

1. Descrición das características dos sectores produtivos integrados no perfil profesional do ciclo.  

a. Características específicas dos sectores económicos vinculados en relación  

coa súa contorna económica. 

b. Estrutura e dimensión das empresas ou actividades produtivas. 

c. Ocupacións ou postos de traballo máis representativos. 

d. Evolución na formación dos/das traballadores/as en relación aos cambios  

tecnolóxicos e de planificación no sector. 

e. Influencia da tecnoloxía dixital nas empresas. 

2. Desenvolvemento de supostos prácticos relacionados cos resultados de aprendizaxe e cos criterios de avaliación, relativos ás actividades que o 
alumnado debe realizar en  situacións reais nos centros de traballo. 

3. Conclusións e reflexión final. 

 

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

O tres puntos das actividades anteriormente descritos desenvolveranse con total claridade cada un cunha guía que será colgada na aula virtual e 
estas serán coordinados exclusivamente polo titor de FCT. 

 

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 

Tódalas actividades serán realizadas individualmente e sempre cun seguimento estrito por parte do titor. 

 

No punto 1 o alumno fará unha investigación sobre o tipo e tamaño de empresas nas que poderías traballar segundo a súa titulación. 

Proporase que o fagan en formato de táboa. Tamén farán unha reflexión sobre a evolución na formación dos traballadores do sector e a influenza 
da tecnoloxía no avance do sector. 

 

No punto 2 o alumnos terán entregaráselle un plano dun local de varias plantas no que terán que describir como será o proceso para a instalación 
eléctrica, domótica ou a rede de cabreado estruturado.  

Describiranse a secuencia de operacións a realizar, o material e a ferramenta a empregar, as medidas de seguridade adoptadas e finalmente un 
orzamento. 

 

No punto 3 o alumno fará una reflexión final sobre a situación do sector, evolución, expectativas de futuro e incluirá a bibliografía, webgrafía e 
material empregado, tamén se describirán as principais dificultades atopadas. 
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Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

O horarios para consulta, corrección serán de 9:30h a 13:30h e de 15:00 a 18:00h de luns a venres. 

Como data límite cada venres antes das 13:30h o alumno entregará os progresos para revisión, orientación e corrección. 

Como canles de comunicación empregaranse as seguintes: 

 

Correo electrónico. 

Teléfono. 

Canle de Telegram 

Videoconferencia. 

Aula Virtual  

 

Prazo e formato de entrega das actividades  

Como data límite cada venres antes das 13:30h o alumno entregará os progresos para revisión, orientación e corrección. 

A data límite para a presentación da totalidade das actividades será o día 18 de xuño. 

 

A redacción poderá ser realizada en galego ou en castelán. 

Cada apartado e subapartado irá  simplemente numerado. 

O tipo de letra para o texto normal será Arial, de tamaño 11 ou 12, xustificado.  

O entreliñado será de 1,5. 

Todas as páxinas, agás a portada, deberán ir paxinadas na súa esquina inferior dereita, exemplo 5/90. 

 

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

Mínimo esixibles. 

 -CA1.1. Identificáronse os elementos das instalacións, a súa función e a súa disposición.  

– CA1.6. Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade requirida. 

– CA1.7. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

– CA2.1. Identificáronse os elementos de equipamentos eléctricos e electrónicos, a súa función e a súa disposición. 

– CA2.5. Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade requirida. 

– CA2.6. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

– CA4.2. Identificáronse os factores e as situacións de risco que se presentan no seu ámbito de actuación no centro de traballo. 

– CA4.6. Actuouse segundo o plan de prevención. 

– CA5.2. Responsabilizouse do traballo que desenvolve, comunicándose eficazmente coa persoa adecuada en cada momento.  

– CA5.5. Organizouse o traballo de acordo coas instrucións e cos procedementos establecidos, cumprindo as tarefas en orde de prioridade e 
actuando baixo criterios de seguridade e calidade nas intervencións. 

O proxecto avaliarase do 1 ao 10 coas seguintes proporcións: 

 

• 20% reunións de seguimento. Avaliación que realizará o/a director/a do proxecto en base ás notas individuais das diferentes reunións 
planificadas. Calcularase a nota da media aritmética das notas das reunións. 

 

• 80% memoria das actividades. A nota calcularase da media aritmética de cada unha das partes das que consta a memoria das 
actividades  (20%  punto 1, 60% punto 2 e 20% punto 3) 

 

Non entregar o proxecto na data prevista salvo causa extraordinaria debidamente xustificada, será suficiente para suspender o módulo. 

Para obter a cualificación de apto será necesario acadar unha valoración igual ou superior a 5 no Proxecto. 

 

 


