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Formación profesional 

Programación da Alternativa á realización da formación 
en centros de traballo (FCT)  
Módulo Proxecto Integral FCT + Proxecto 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 Politécnico de Santiago 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSELE04 Mantemento Electrónico 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Adultos DUAL D 

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

Nome e apelidos 

JORGE ARTURO SÁNCHEZ ARAYA ,  DAVID BÉRTOA PUENTE (Subst.) 

 

 

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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1. Identificación da programación 

 
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ELE Electricidade e Electrónica CSELE04 Mantemento Electrónico Ciclos 
formativos 
de Grao 
Superior 

Réxime de 
adultos 

Código MP/UF Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

 Proxecto Integral FCT + Proxecto 2019/2020  245  

Profesorado asignado ao módulo JORGE ARTURO SÁNCHEZ ARAYA ,  DAVID BÉRTOA PUENTE (Subst.) 

 

2. Introdución e Contextualización 

Considerando que o noso alumnado non vai poder realizar a FCT dun xeito presencial, 

presentase este documento para establecer como adaptar os RA  propios do módulo de FCT cuxo título 

de Técnico Superior de Mantemento Electrónico aparece establecido polo Real Decreto 1578/2011, do 

4 de novembro, e cuxo currículo aparece establecido no Decreto 135/2013, do 18 de xullo. 

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 co tipo de servizo que presta. 

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

3. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos microprogramables. 

4. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos de voz e datos. 

5. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos de electrónica industrial. 

6. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos de audio e de vídeo. 

7. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos e sistemas de radiocomunica-

cións. 
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Tendo en conta que estes alumnos xa estiveron realizando actividade presencial na empresa o 

curso pasado dende o 18 de marzo do 2019 ata o 31 de agosto de 2019, considerase que o alumnado 

poderá completar desde un punto de vista teórico a súa formación en todos os CA incluídos en cada 

RA do currículo. A procura da información adicional será fundamentalmente a través de información 

dispoñible na rede, ou bibliografía que lle poida subministrar o equipo docente.  

Preténdese con este traballo refundir os dous módulos, FCT e Proxecto, que ten pendente o 

alumnado deste ciclo.  

 

3. Especificacións sobre as características e alcance de 
traballo a realizar no desenvolvemento do módulo 

O proxecto deberá tomar como referencia un proceso produtivo real ou simulado específico do 

campo profesional do Mantemento Electrónico. 

O equipo docente, coa coordinación do titor/a, exercerá o seguimento de xeito telemático das 

seguintes fases de realización do traballo: estudo das necesidades do sector produtivo, deseño, 

planificación e seguimento da execución do proxecto.  

Fomentarase e valorarase a creatividade, o espírito crítico e a capacidade de innovación nos 

procesos realizados, así como a adaptación da formación recibida en supostos laborais e en novas 

situacións.  

Proporase aos alumnos un proxecto, aprobado polo equipo docente, para o seu 

desenvolvemento. En caso de que o/a alumno/a queira desenvolver un proxecto diferente ao proposto 

polo equipo docente, terá que comunicarllo ao seu titor/ para a súa valoración e aprobación.  

Para obter a cualificación de apto no módulo de FCT será necesario acadar unha valoración 

igual ou superior a 5 no Proxecto. A cualificación do Módulo de Proxecto será a obtida no Proxecto. 
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4. Apartados que deben ser tratados no Proxecto/FCT 

Todos os traballos deberán tratar os apartados que seguen; en canto aos subapartados, só ós 

propios da empresa ou proceso ideado, e en calquera caso como mínimo 3 subapartados de cada un 

dos apartados principais. Ditos apartados e subapartados están relacionados cos RAs e CAs do módulo 

de FCT. 

1. A estrutura e organización da empresa en relación co tipo de servizo que presta.  

- A estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área. 

- A estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo existentes no sector. 

- As características do servizo e o tipo de clientela co desenvolvemento da actividade 

empresarial. 

- Os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación de servizo. 

- As competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvolvemento óptimo da 

actividade. 

- A idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade. 

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

- A dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo. 

- As Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, 

responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo. 

- Os requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional. 

- Os requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional. 

- As actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 

empresa. 

- As actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito 

laboral. 
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- As necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e 

técnico do bo facer profesional. 

- As normas de prevención de riscos laborais e os aspectos fundamentais da lei de 

prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional. 

- Os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e 

as normas da empresa. 

- A actitude de respecto polo ambiente nas actividades desenvolvidas. 

- Manter organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a área 

correspondente ao desenvolvemento da actividade. 

- A asunción da responsabilidade do traballo asignado interpretando e cumprindo as 

instrucións recibidas. 

- A comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación e cos membros do 

equipo. 

- A coordinación co resto do equipo comunicando as incidencias salientables que se 

presenten. 

- A valoración da importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cambios 

de tarefas. 

- A asunción da responsabilidade da aplicación das normas e os procedementos no 

desenvolvemento do seu traballo. 

3. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos microprogramables. 

- Utilización da documentación técnica do equipamento que cumpra reparar. 

- Aplicación de técnicas de montaxe e desmontaxe de equipamentos e compoñentes. 

- Aplicación de técnicas de mantemento e reparación de equipamentos dixitais e 

microprogramables. 

- Verificación das homologacións dos elementos cambiados ou reparados. 
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- Utilización das ferramentas e os equipamentos de medida normalizados para este tipo de 

equipamentos. 

- Medición dos parámetros electrónicos e analizouse a súa idoneidade. 

- Documentación, no formato correspondente, da incidencia ou avaría. 

4. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos de voz e datos. 

- Utilización da documentación técnica do equipamento de voz ou datos. 

- Aplicación de técnicas de programación e reconfiguración de equipamentos de voz e 

datos. 

- Aplicación de técnicas de mantemento e reparación de equipamentos de voz e datos. 

- Verificación dos sinais de entrada e saída dos equipamentos. 

- Utilización das ferramentas e os equipamentos de medida normalizados para este tipo de 

equipamentos. 

- Medición dos parámetros electrónicos e de sinalización idóneos. 

- Documentación, no formato correspondente, da incidencia ou avaría. 

5. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos de electrónica industrial. 

- Utilización da documentación técnica do equipamento que cumpra reparar. 

- Aplicación de técnicas de montaxe e desmontaxe de equipamentos e compoñentes. 

- Aplicación de técnicas de mantemento e reparación de equipamentos electrónicos 

industriais. 

- Verificación das homologacións dos elementos cambiados ou reparados. 

- Utilización das ferramentas e os equipamentos de medida normalizados para este tipo de 

equipamentos. 

- Medición dos parámetros electrónicos e analizouse a súa idoneidade. 

- Medición da compatibilidade electromagnética. 
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- Documentación, no formato correspondente, da incidencia ou avaría. 

6. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos de audio e de vídeo. 

- Utilización da documentación técnica do equipamento que cumpra reparar. 

- Aplicación de técnicas de montaxe e desmontaxe de equipamentos e compoñentes de 

audio ou de vídeo. 

- Aplicación de técnicas de mantemento e reparación de equipamentos de audio. 

- Aplicación de técnicas de reparación e mantemento de equipamentos de vídeo. 

- Verificación das homologacións dos elementos cambiados ou reparados. 

- Utilización das ferramentas e os equipamentos de medida normalizados para este tipo de 

equipamentos. 

- Medición dos parámetros electrónicos e verificouse o seu valor co proposto por fábrica. 

- Distinción de técnicas de mantemento de equipamentos auxiliares de audio. 

- Documentación, no formato correspondente,  da incidencia ou avaría. 

7. O procedemento de traballo de mantemento de equipamentos e sistemas de 

radiocomunicacións. 

- Utilización da documentación técnica dos equipamentos e sistemas de telecomunicacións. 

- Aplicación de técnicas de montaxe e desmontaxe de equipamentos e compoñentes 

- de telecomunicacións. 

- Utilización dos procedementos de mantemento preventivo e preditivo de equipamentos e 

sistemas de telecomunicacións. 

- Aplicación de técnicas de reparación de equipamentos de telecomunicacións. 

- Verificación das homologacións dos elementos cambiados ou reparados. 

- Utilización das ferramentas e os equipamentos de medida normalizados para este tipo de 

equipamentos. 
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- Medición dos parámetros electrónicos e verificouse o seu valor co proposto por fábrica. 

- Distinción dos estándares de radiocomunicación en diversas instalacións. 

- Documentación, no formato correspondente, da incidencia ou avaría. 

 

5. Formato para presentación do Proxecto 

 
- Todo proxecto terá unha portada empregando o tipo de letra Arial ou Times New Roman 

tamaño 12, agás para o título que será de tamaño 22. Nesta portada deben incluírse os 

datos seguintes: : 

Nome do centro: CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MANTEMENTO ELECTRÓNICO 

Departamento: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

Especialidade: ELECTRÓNICA 

Módulo Proxecto: Proxecto do Módulo Integrado FCT + Proxecto 

Nome d@ alumn@: 

Ano académico: Curso 2019-2020 

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

- O número máximo de páxinas será de 80, sen contar as achegas. A extensión non é tan 

importante como a calidade do seu contido, a súa información e o seu rigor. É fundamental 

que sexa o máis completo posible. 

- O proxecto contará con índice de capítulos, seccións, achegas…, todo el, paxinado. 

- Para todo o documento, agás os planos, utilizarase papel branco UNE A4 (210x297).  Os 

marxes superior e esquerdo serán de 2,5 cm , e os marxes inferior e dereito de 2 cm. 

- Cada apartado e subapartado irá  simplemente numerado  seguindo o sistema decimal, 

1;1.1, 1.2, … e en negriña. 
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- Non é necesario sangrar o texto, respecto á numeración de capítulos e apartados. 

- O tipo de letra para o texto normal será Arial ou Times New Roman, de tamaño 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. 

- Ao remate do proxecto, farase entrega ao titor dunha copia do mesmo, en formato dixital, 

nun arquivo en formato PDF. Os arquivos nomearanse da seguinte maneira, 

(2020_PFCT_Apelidos_Nome). 

 

6. Exposición e defensa do proxecto 

Considéranse as indicacións da “Orden Ministerial EFP/365/2020, del 22 de abril, Artículo 4. 

Marco y directrices generales de actuación, 1.a) Cuidar a las personas, un principio fundamental,1.c) 

Adaptar la actividad lectiva a las circunstancias., 1.d) Flexibilizar el currículo y las programaciones 

didácticas. 1. e) Adaptar la evaluación, promoción y titulación.”, e as “Instrucións do 27 de abril de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa”, en canto a favorecer que o 

alumnado realice e remate o módulo de FCT. Consecuentemente, ante a actual e previsible futura 

situación sanitaria, e para cumprir efectivamente ese principio fundamental de coidado as persoas, é 

inapropiado esixir ao alumnado a exposición presencial do proxecto ao equipo docente, e tendo en 

conta que non se pode asegurar que todos os alumnos teñan acceso a medios telemáticos que lles 

permitan facer unha exposición e defensa do proxecto a distancia, considerase que tampouco será 

necesaria dita exposición, sendo suficiente a entrega en formato dixital do proxecto. 
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7. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva: 

Os alumnos alcanzarán a avaliación positiva cando se alcancen os obxectivos especificados no 

Decreto 135/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do título de Técnico Superior en 

Mantemento Electrónico e se fixan as súas ensinanzas mínimas. Como tamén o que corresponde ao 

modulo código MP1060 Proxecto de mantemento electrónico.  

Criterios de Cualificación: 

O módulo de proxecto / FCT avaliarase segundo as seguintes consideracións:  

- Expresarase en valores numéricos do 1 ao 10, sen decimais. 

- 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 na rúbrica 

de cualificación (ver páxina seguinte). A cualificación do Módulo de Proxecto será a nota 

numérica resultante da devandita rúbrica. 
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CUALIFICACIÓN DA MEMORIA DO MÓDULO DE PROXECTO/FCT 
ALUMNO/A: 
 BEN REGULAR MAL PUNTUACIÓN 
CONTIDO: 
DESENVOLVEMENTO 

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

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

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

 

CONTIDO: 
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. 
 
 
3 PUNTOS 

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. 
1,5 PUNTOS 

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

 

CONTIDO: 
CREATIVIDADE E 
INNOVACIÓN 

O proxecto contén moitos 
detalles creativos e 
innovadores. 
 
2 PUNTOS 

O proxecto contén algún 
detalle creativo nin 
innovador. 
 
1 PUNTOS 

O proxecto non contén 
detalles creativos nin é 
innovador. 
 
0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
INDICE 

A memoria presenta un 
índice completo con 
números de páxina que 
facilitan a busca de 
información dentro da 
memoria. 
0,5 PUNTOS 

A memoria presenta un índice 
pero este non está completo 
ou non ten números de 
páxina, dificultando a busca 
de información. 
 
0,25 PUNTOS 

A memoria non ten índice. 
 
 
 
 
 
0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
FORMATO 

A memoria cumpre con 
todos os requisitos de 
formato solicitados 
0,5 PUNTOS 

Algún dos requisitos de 
formato solicitados non foi 
atendido. 
0,25 PUNTOS 

A memoria non cumpre cos 
requisitos de formato 
solicitados. 
0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
REDACCIÓN 

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

Existen algunhas faltas de 
ortografía ou puntuación na 
memoria e/ou o vocabulario 
non é preciso e adecuado. 
 
0,5 PUNTOS 

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

 

PRESENTACIÓN: 
IMAXES E 
ESQUEMAS 

A memoria presenta 
suficientes esquemas que 
engaden entendemento ao 
tema cando se precisa. 
 
 
0,5 PUNTOS 

Bótanse en falta diagramas e 
esquemas que axuden a 
entender algún dos 
apartados, ou ben os que hai 
non son axeitados. 
 
0,25 PUNTOS 

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 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
BIBLIOGRAFÍA 

Existe un apartado de 
bibliografía onde figuran 
todas as fontes empregadas 
no formato axeitado. 
 
0,5 PUNTOS 

Existe un apartado de 
bibliografía, pero faltan 
algunhas fontes ou ben o 
formato das mesmas non é 
adecuado. 
0,25 PUNTOS 

Non hai apartado de 
bibliografía 
 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
NOTA 
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8. Procedemento de recuperación do módulo 

No caso de que algún alumno suspenda o módulo: 

a) Por non presentar o proxecto no tempo e nas datas acordadas → deberá elaborar un 

proxecto que se axuste ós mínimos esixibles para a seguinte convocatoria de avaliación 

extraordinaria. 

b) Por non cumprir os mínimos esixibles →  deberá elaborar un novo proxecto que se 

axuste ó programado nos mínimos esixibles e presentalo na próxima convocatoria de 

avaliación extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


