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Introdución e contextualización

Debido a situación de estado de alarma en vigor dende o día 13 de Marzo de 2020 e cumprindo o exposto no Artigo 
2.1 apartado e) da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, no que se da a posibilidade a o alumnado dos ciclos de grao medio de substituír a Formación 
en centros de traballo por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral, realízase a programación 
destas actividades.

Especificacións das actividades a realizar

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

As actividades asociadas á contorna laboral consistirán na realización dun proxecto, recollido nun documento, que ten

por finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables da competencia xeral, e as competencias profe -

sionais, persoais e sociais integradas no perfil profesional, e desenvolvidas nos restantes módulos do título, partindo

dos resultados de aprendizaxe e dos criterios de avaliación do módulo de FCT.

O documento elaborarase de acordo coas características da contorna profesional do ciclo formativo, tendo en conta a

prospectiva do título no sector ou nos sectores produtivos en que que se insire, as funcións propias de cada tipo de

persoal técnico, e os elementos tecnolóxicos e organizativos que afectan as ocupacións e os postos de traballo de -

senvolvidos polos/as diferentes profesionais. Poderanse incluír o tratamento dos elementos relacionados coa xestión

empresarial, as oportunidades de negocio e o desenvolvemento sustentable e equitativo. En todo caso, consideraran-

se os elementos esenciais da seguridade e a saúde laboral, a avaliación dos posibles riscos profesionais no desem-

peño 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.

O alumnado deberá escoller unha empresa do sector da fabricación mecánica e pertencente a industria do metal. O

traballo a realizar deberán versar sobre as características da empresa e o proceso produtivo da mesma cumprindo o

guión enviado polo profesorado, que está baseado no modelo A de guión exposto no Anexo I da Resolución do 23 de

abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

O modelo consta de catro apartados principais, divididos en subapartados. Os alumnos deberán respectar esa estruc -

tura principal para a realización do traballo; sendo mais flexible a organización dos subapartados segundo a empresa

escollida.

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

O alumnado debe redactar un proxecto sobre a organización e proceso produtivo dunha empresa escollida do sector 
do metal , seguindo un guión proporcionado polo profesorado que conterá a adaptación a nova situación dos 
resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación do módulo de FCT convencional.

O alumnado deberá enviar semanalmente o seu avance no proxecto, para recibir apuntamentos e valoracións por 
parte do profesorado implicado no mesmo e, así, poder valorar a realización do mesmo.
A procura da información será fundamentalmente a través de información dispoñible na rede, ou bibliografía que lle 
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poida subministrar o equipo docente.

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

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

Actividade 1: Lectura e comprensión do modelo de guión recibido por parte do alumnado. (Individual)

Actividade 2: Selección da empresa do sector para o desenvolvemento do documento. (Individual)

Actividade 3: Procura de información sobre a empresa e o seu proceso produtivo. (Individual e grupal)

Actividade 4: Introdución e xustificación do proxecto seleccionado. (Individual)

Actividade 5: Desenvolvemento do proxecto seleccionado. (Individual)

Actividade 6: Conclusións obtidas e reflexión final sobre o proxecto e o seu proceso de elaboración. (Grupal)

Actividade 7: Revisión final e entrega do documento elaborado. (Individual)

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

Os horarios previstos para as actividades de titoría son os Venres de 11:00 a 12:30 a través da plataforma de 
comunicación Cisco Webex Meetings co titor implicado no desenvolvemento do proxecto. En caso de dificultades de 
realizar as titorías a esta hora, flexibilizarase o mesmo tendo en conta as necesidades individuais de cada alumno/a.

Ademáis, o alumnado pode comunicarse co profesorado a través do correo corporativo ou do emprego de mensaxes 
persoais na Aula Virtual do centro.

Prazo e formato de entrega das actividades 

A entrega de actividades realizarase semanalmente a o profesorado implicado e o prazo final de entrega establécese 
para o día 16 de Xuño de 2020

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

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

• Para todo o documento, agás os planos (se os houbera), utilizarase papel branco UNE A4 (210x297).  As

marxes estarán comprendidas entre un mínimo de 25 mm e un máximo de 35 mm. Recomendase que a

marxe esquerdo sexa o maior.

• 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.
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Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación

Os mínimos esixibles son:

Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área. 

Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo. 

Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes nesta actividade. 

Recoñeceuse  e  xustificouse:  Requisitos  actitudinais  ante  a  prevención  de  riscos  na  actividade  profesional  e  as
medidas de protección persoal. 

Recoñeceuse e xustificouse: Requisitos actitudinais referidas á calidade na actividade profesional. 

Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas, e responsabilizouse do traballo asignado. 

Estableceuse unha comunicación e unha relación eficaces coa persoa responsable en cada situación, e cos membros
do seu equipo, e mantívose un trato fluído e correcto. 

Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e dos procedementos no desenvolvemento de calquera
actividade ou tarefa. 

Seleccionáronse  as  máquinas  e  os  equipamentos  necesarios  para  realizar  o  mecanizado,  a  conformación  ou  a
soldaxe. 

Definíronse os patróns necesarios para a fabricación. 

Seleccionáronse os medios e os equipamentos auxiliares necesarios para a realización da montaxe. 

Seleccionouse o procedemento atendendo aos materiais e aos grosores, así como a criterios de calidade. 

Seleccionáronse os instrumentos de medición de acordo coas especificacións técnicas do produto. 

O proxecto avaliarase coas seguintes proporcións:

 30% de reunións de seguimento. Avaliación que realizará o/a director/a do proxecto en base ás notas indivi -

duais das diferentes reunións planificadas. Calcularase a nota da media aritmética das notas das reunións.

 70% traballo da memoria. A nota calcularase da media aritmética do equipo docente. Eliminaranse a nota su-

perior e inferior se houbese unha diferenza  de tres puntos entre elas. 

A nota será numérica de 1 a 10 sen cifras decimais e para obter a cualificación de apto será necesario acadar unha

valoración igual ou superior a 5 no Proxecto.

O instrumento de avaliación empregado será unha rúbrica.
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