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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela - Coruña (A)) 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

Julian Mejuto Urrutia 

 

 

 

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 

Neste curso 2019/2020 a pandemia de CoVid-19 obrigou a interromper a docencia e a retrasar o inicio da Formación en Centros de Traballo. Co 
obxectivo de posibilitar aos alumnos completar a súa formación neste curso a Consellería ditou a resolución do 23 de abril de 2020 adoptando 
medidas excepcionais de flexibilización. En particular para os módulos de FCT nos ciclos medios a Consellería permitiu substituír a estadía en 
empresas por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral. Para homoxeneizar as actividades propostas o propuxo un modelo de 
traballo no seu anexo I da citada resolución. 

 

Esta programación é a particularización de esas instrucións a realidade do CM de Instalacións de Telecomunicacións. Atendendo aos RA que se 
recollen no Módulo de FCT pódese falar das seguintes áreas: 

1. A estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a comercialización. 

2. Os hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional. 

3. O procedemento de traballo que debe desenvolver. 

4. Preparación de equipos e servizos, aplicando a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental. 

5. Montaxe de instalacións segundo os procedementos establecidos e respectando as normativas vixentes 

6. Mantemento dos equipos das instalacións e a cargo da empresa, aplicando plans de mantemento preventivo 

 

De todos os RA que se recollen no plan individualizado, o RA2, coa excepción dos CA2.2. (normas de prevención de risco) e CA2.3. (emprego de 
Equipos Protección Individual, EPI’s, relacionados coa actividade profesional desenvolvida), é o que ten peor encaixe na realización dun traballo 
alternativo á realización da FCT. 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, practicamente, todos os 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.  

 

Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

Os alumnos terán que investigar sobre unha empresa relacionada co aspecto laboral do ciclo. Servicios que oferta, estrutura da empresa, etc. 

Plantexarán un proxecto de traballo a desenvolver dentro da empresa atendendo as características e capacidades da mesma 

 

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

O alumno ou alumna buscará información na rede ou na bibliografía proporcionada polo equipo docente que lle permita cumprir con, practicamente, 
todos os CA incluídos en cada RA. Estudará unha empresa do contorno laboral do ciclo e plantexará un proxecto de traballo a desenvolver nela. 

O titor revisará a idoneidade da empresa escollida e do proxecto de traballo, plantexando alternativas cando algún deles non sexa o adecuado  

O titor levará seguimento semanal do traballo do alumno, guiándoo, sinalando fallos e aconsellando rectificacións e melloras. 
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Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

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

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

Investigaranse as empresas relacionadas cos estudos incluídos no ciclo formativo. Buscar un mínimo de dez empresas que abarquen os 
sectores das ICT, demótica, informática, seguridade, audiovisuais, fabricación de produtos electrónicos e venta de produtos electrónicos. Nunha 
desas empresas buscará  información sobre: 

a. As características específicas dos sectores económicos vinculados en relación coa súa contorna económica. 

b. A estrutura e dimensión das empresas ou actividades produtivas. 

c. As ocupacións ou postos de traballo máis representativos. 

d. A evolución na formación dos/das traballadores/as en relación aos cambios tecnolóxicos e de planificación no sector. 

e. A influencia da tecnoloxía dixital nas empresas. 

f. Os puntos fortes e débiles do sector ou dos sectores produtivos. 

2. Identificación das necesidades dos sectores produtivos en relación co proxecto seleccionado. 

Dentro da empresa seleccionada o alumno terá que propoñer un traballo a realizar. Para iso terá que: 

a. Identificar os produtos ou servizos máis demandados no ámbito da actividade económica da empresa. 

b. Identificar posibles oportunidades para o desenvolvemento futuro das actividades produtivas do sector ou dos sectores. 

c. Indicar se o proxecto trata de resolver unha necesidade detectada ou se centra nunha actividade propia do sector. 

d. Propoñer algunha innovación, novos produtos ou servizos, ou forma de ofrecelos. 

e. Planificar os recursos necesarios para acometer o plan. 

f. Valorar a viabilidade técnica, legal e económica do proxecto formulado. 

g. Xustificar do proxecto seleccionado. 

3. Desenvolvemento do proxecto. 

Dependendo da temática que se trate o alumno deberá: 

a. Definir e elaborar a documentación necesaria para o proxecto. 

b. Identificar a necesidade de autorización ou permisos para as actividades planificadas. 

c. Coordinar a execución con outros equipos de traballo. 

d. Planificar e controlar os procesos ou servizos. 

e. Secuenciar as actividades que se vaian desenvolver. 

f. Identificar os principais riscos laborais asociados á actividade e da súa solución. 

g. Recoñecer os dereitos e as obrigas de empresarios/as e traballadores/as en relación coa seguridade e a saúde laboral. 

h. Elaborar un plan de igualdade entre homes e mulleres. 

i. Determinar as medidas en relación ao respecto polo ambiente que haxa que aplicar. 

j. Establecer os mecanismos de seguimento e control da execución do proxecto. 

k. Deseñar os mecanismos de corrección de posibles erros e desviacións.  

4. Conclusións e reflexión final. 

O alumno deberá facer unha reflexión final sobre o proxecto desenvolto atendendo, entre outros a: 

 As dificultades que se poden atopar na súa posta en marcha. 

 As melloras que se poden facer de cara ao futuro neste tipo de actividades. 

 As variacións que se vislumbran no futuro. 

 A formación necesaria para o desenvolvemento destas tarefas. 

 

Tódalas tarefas faranse individualmente. 

 

 

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

O seguimento do traballo dos alumnos desenvólveranse o longo de toda a semana mediante o correo electrónico e os foros habilitados na Aula 
Virtual. Habilitaranse tamén tarefas na Aula Virtual para que os alumnos poidan ir entregando as versións preliminares do seu proxecto para o seu 
seguimento por parte do titor. 

Todos os venres, as 13 AM farase unha sesión de videoconferencia para resolver dúbidas. 
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Prazo e formato de entrega das actividades  

O proxecto final co resumo das actividades desenvolvidas deberá ser entregado antes do día 8 de xuño de 2020 para a sua avaliación polo equipo 
docente. 

Entregarase ao titor unha copia impresa do proxecto, en tamaño DIN-A4 encadernada ou en espiral, e outra dixital en formato PDF. Se a situación 
sanitaria non aconsella as visitas ao Centro entregarase unicamente a copia dixital en PDF. 

A memoria do proxecto terá unha portada que conterá a seguinte información: 

 Nome do centro e titulación 

o CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

o TECNICO DE GRAO MEDIO EN INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 

 Departamento: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

 Especialidade: ELECTRÓNICA 

 Título do proxecto  

 Nome do alumno ou alumna 

 Ano académico 2019/2020 

 

A redacción do proxecto poderá ser realizada en galego ou en castelán. 

O proxecto contará con índice de capítulos, seccións, achegas… As páxinas estarán todas numeradas. 

Para todo o documento, agás os planos, utilizarase papel branco UNE A4 (210x297). As marxes estarán comprendidas entre un mínimo de 25 mm 
e un máximo de 35 mm. Recoméndase que a marxe esquerdo sexa o maior. 

Cada apartado e subapartado irá simplemente numerado seguindo o sistema decimal, 1; 1.1, 1.2, … e en negriña. 

Non é necesario sangrar o texto, respecto á numeración de capítulos e apartados. 

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

O proxecto avaliarase coas seguintes proporcións: 

 20% de 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% traballo da memoria. A nota calcularase da media aritmética do equipo docente. Eliminaranse a nota superior e inferior se 
houbese unha diferenza de tres puntos entre elas.  

Para cualificar a calidade do traballo vanse utilizar utilizar as táboas e rúbricas que figuran no anexo I desta programación. 

Non se fará a media, se algún dos apartados presenta unha nota inferior a 2 puntos, considerando o módulo non superado. 

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

Para obter a cualificación de apto no módulo de FCT será necesario acadar unha valoración igual ou superior a 5 na cualificación final, obtida tal 
como figura nas táboas do anexo I. 
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ANEXO I: Táboas e rúbricas 

CUALIFICACIÓN DAS REUNIÓNS DE SEGUIMENTO 

ALUMNO/A 

ASISTE ÁS REUNION 
PLANIFICADAS 

REALIZACIÓN DA PARTE DO 
PROXECTO PLANIFICADO 

NOTA 

SI NON SI NON 

      

 

CUALIFICACIÓN DA MEMORIA DO MÓDULO DE PROXECTO/FCT 

ALUMNO/A: 

CONTIDO 

 BEN REGULAR MAL PUNTUACIÓN 

DESENVOLVEMENTO 

A memoria presenta un todos os 
apartados solicitados e estes 
están desenvoltos nunha 
secuencia lóxica que facilita a 
súa lectura. 

Faltan por tratar hasta tres 
apartados, ou ben estando todos o 
traballo non está desenvolvido 
nunha secuencia lóxica 
dificultando a lectura do mesmo. 

Faltan máis de tres apartados 
e/ou os demais non seguen unha 
secuencia lóxica. 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

CALIDADE DA INFORMACIÓN 

A información que se da na 
memoria ten rigor científico, e a 
cantidade correspóndese ao que 
se espera en cada un dos 
apartados. 

En xeral, a memoria ten rigor 
científico, aínda que contén uns 
poucos erros pouco importantes 
e/ou omisión de conceptos 
importantes e hai apartados nos 
que a información non é suficiente 

A información subministrada no 
traballo, é escasa, irrelevante e 
non presenta rigor científico 
algún.  

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

CREATIVIDADE E INNOVACIÓN 

O proxecto contén moitos 
detalles creativos que o apartan 
do que se fai habitualmente nos 
laboratorios de control da 
calidade e empresas 
relacionadas. 

O proxecto contén algún detalle 
creativo modificando lixeiramente 
o que se fai nos laboratorios de 
control de calidade e empresas 
relacionadas. 

O proxecto non contén detalles 
creativos nin é innovador. 

 

3 PUNTOS 1,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

VIABILIDADE 

O proxecto é totalmente viable na 
forma en que está planeado. 

Existe algún punto no proxecto 
que non se planeou ben, facendo 
perigar a viabilidade do mesmo. 

O planeamento do proxecto é 
irreal, e polo tanto non é viable. 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

PRESENTACIÓN 

INDICE 

A memoria presenta un índice 
completo con números de páxina 
que facilitan a busca de 
información dentro da memoria. 

A memoria presenta un índice 
pero este non está completo ou 
non ten números de páxina, 
dificultando a busca de 
información. 

A memoria non ten índice. 

 

0,5 PUNTOS 0,25 PUNTOS 0 PUNTOS 

FORMATO 

A memoria cumpre con todos os 
requisitos de formato solicitados 

Algún dos requisitos de formato 
solicitados non foi atendido. 

A memoria non cumpre cos 
requisitos de formato solicitados.  

0,5 PUNTOS 0,25 PUNTOS 0 PUNTOS 

REDACCIÓN 

O traballo está ben 
redactado,non contén faltas de 
ortografía e presenta un 
vocabulario preciso e adecuado.  

Existen algunhas faltas de 
ortografía ou puntuación na 
memoria e/ou o vocabulario non é 
preciso e adecuado. 

A redacción non é boa, presenta 
numerosas faltas de ortografía e 
o vocabulario empregado non é 
adecuado. 

 

1 PUNTO 0,25 PUNTOS 0 PUNTOS 

IMAXES E ESQUEMAS 

A memoria presenta suficientes 
esquemas que engaden 
entendemento ao tema cando se 
precisa. 

Bótanse en falta diagramas e 
esquemas que axuden a entender 
algún dos apartados, ou ben os 
que hai non son axeitados.  

Os diagramas e esquemas que 
contén a memoria teñen unha 
función de recheo e non 
cumpren a función de axudar a 
entender o tema. 

 

0,5 PUNTOS 0,25 PUNTOS 0 PUNTOS 
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BIBLIOGRAFÍA 

Existe un apartado de bibliografía 
onde figuran todas as fontes 
empregadas no formato axeitado. 

 

 

Existe un apartado de bibliografía, 
pero faltan algunhas fontes ou ben 
o formato das mesmas non é 
adecuado. 

 

 

Non hai apartado de bibliografía 

 

 

 

 

 

 

0,5 PUNTOS 0,25 PUNTOS 0 PUNTOS 

 

NOTA 

 

 

CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO DE PROXECTO / FCT 

ALUMNO/A 
SEGUIMENTO  

(20%) 
MEMORIA  

(80%) 
NOTA FINAL 

    

 

 


