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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

MD-0253 CIFP Politécnico de Santiago 
 

CONSTRUCCIÓNS  METÁLICAS 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Presencial 2º 

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

Nome e apelidos 

Ovindo Comuñas García. 

 

 

 

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 

Debido á situación de estado de alarma en vigor dende o día 13 de Marzo de 2020 e cumprindo co 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 des-
tas actividades. 

 

  

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

O alumnado que optou por esta modalidade, ademais de realizar o proxecto que libremente elixiron, co formato que se lles enviou e co conseguinte 
cumprimento do establecido na programación do mesmo. Farán  referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesio-
nal asociado ao ciclo formativo. E tendo en conta a prospectiva do título no sector ou nos sectores produtivos en que que se inxire, as funcións 
propias de cada tipo de persoal técnico, e os elementos tecnolóxicos e organizativos que afectan as ocupacións e os postos de traballo desenvolvi-
dos 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, consideraranse 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. 

 

 

 

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

- Identificar a estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a comercialización dos produtos que fabrica. 

- Detectar hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional de acordo coas características do posto de 
traballo e os procedementos establecidos pola empresa. 

- Desenvólvese cos programas de deseño e emprega elementos ou produtos de construcións metálicas e instalacións de tubaxe 
industrial a partir de especificacións de enxeñaría e normas establecidas. 

- Determina procesos de mecanización establecendo a secuencia e as variables do proceso a partir dos requisitos do produto que se 
vaia fabricar. 

- Coñece  como poñer a punto as máquinas, os equipamentos, os útiles e as ferramentas que interveñen no proceso de fabricación e 
montaxe, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. 

 

 

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:Idear un proxecto do seu interese, factible e que se adapte ao módulo e á FCT. (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 
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de titoría, seguimento, canles de comunicación.  

As datas adoitaban ser cada dúas semanas, na visita ao centro para aportar a folla de traballo na FCT.  

Nestas circunstancias estableceremos todos os venres de dez a trece horas. Este horario flexibilizarase na medida do posible adaptándose a cada 
circunstancia concreta.  

As canles de comunicación tamén estarán adaptadas á dispoñibilidade do alumnado,: Cisco Webex Meetings, a través do correo electrónico, do 
centro e incluso por WhatsApp ou chamada telefónica. 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 do día 15  ao 19 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 , 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 6/97. 

 

  

  

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 
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- Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a comercialización dos produtos que fabrica. 

- Detecta hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional de acordo coas características do posto de traballo 
e os procedementos establecidos pola empresa. 

- Desenvólvese cos programas de deseño e emprega elementos ou produtos de construcións metálicas e instalacións de tubaxe 
industrial a partir de especificacións de enxeñaría e normas establecidas. 

- Determina procesos de mecanización establecendo a secuencia e as variables do proceso a partir dos requisitos do produto que se 
vaia fabricar. 

- Coñece  como poñer a punto as máquinas, os equipamentos, os útiles e as ferramentas que interveñen no proceso de fabricación e 
montaxe, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. 

CRITERIOS. 

 

CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área. 

CA1.2. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa; provedores, clientes, sistemas de produción, almacenaxe, etc. 

CA1.3. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo. 

CA1.4. Relacionáronse as competencias dos recursos humanos co desenvolvemento da actividade produtiva. 

CA1.5. Interpretouse a importancia de cada elemento da rede no desenvolvemento da actividade da empresa. 

CA1.6. Relacionáronse as características do mercado e o tipo de clientes e provedores coa súa posible influencia no desenvolvemento da 
actividade empresarial. 

CA1.7. Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes nesta actividade. 

CA1.8. Relacionáronse vantaxes e inconvenientes da estrutura da empresa fronte a outro tipo de organizacións empresariais. 

CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:Disposición persoal e temporal que necesita o posto de traballo. Actitudes persoais (puntualidade, empatía, 
etc.) e profesionais (orde, limpeza e seguridade necesarias para o posto de traballo, responsabilidade, etc.). Requisitos actitudinais ante a 
prevención de riscos na actividade profesional e as medidas de protección persoal. Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade 
profesional. Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empresa. Actitudes relacionadas coa documentación 
das actividades realizadas no ámbito laboral. Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e técnico do bo 
facer profesional. 

CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais que cumpra aplicar na actividade profesional, e os aspectos fundamentais da lei 
de prevención de riscos laborais. 

CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e as normas da empresa. 

CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respecto polo medio nas actividades desenvolvidas e aplicáronse as normas internas e externas 
vinculadas. 

CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade. 

CA2.6. Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas e responsabilizouse do traballo asignado. 

CA2.7. 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. 

CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e informouse de calquera cambio, necesidade salientable ou imprevisto. 

CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a adaptación aos cambios de tarefas asignados no desenvolvemento dos procesos produtivos 
da empresa, integrándose nas novas funcións. 

CA2.10. Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e os procedementos no desenvolvemento de calquera actividade ou tarefa. 

CA3.1. Utilizáronse táboas e catálogos para obter os perfís e os materiais que cumpran as normas e as especificacións de enxeñaría exixidas. 

CA3.2. Seleccionouse o material segundo as calidades establecidas, dentro dos custos estipulados e das especificacións de contrato. 

CA3.3. Determináronse os elementos normalizados necesarios para a fabricación e a montaxe, cos seus códigos e as súas designacións. 

CA3.4. Determináronse as cargas, os pesos, as presións, os centros de gravidade e demais parámetros que cumpra considerar no deseño dos 
conxuntos ou elementos. 

CA3.5. Determináronse os parámetros de cálculo segundo o material que se utilice: tensións unitarias, deformacións e coeficientes de seguridade. 

CA3.6. Aplicáronse os procedementos de cálculo adecuados e operouse con rigor e exactitude.X 

CA3.7. Definiuse a forma e as dimensións dos elementos deseñados en función dos cálculos obtidos.X 

CA3.8. Definíronse as formas xeométricas mediante representación gráfica, tendo en conta as limitacións dos procesos de fabricación. 

CA3.9. Definíronse os sistemas de ancoraxe e os soportes necesarios para o transporte e a montaxe.X 

CA3.10. Definíronse os produtos intermedios necesarios de acordo cos procesos de fabricación e montaxe. 

CA3.11. Tivéronse en conta as limitacións do transporte considerando os espazos dispoñibles e as interferencias con outros elementos. 

CA3.12. Aplicouse a normativa de seguridade relacionada co produto deseñado 
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CA4.1. Identificáronse as principais etapas de fabricación e describíronse as secuencias de traballo. 

CA4.2. Desagregouse o proceso de mecanización nas fases e nas operacións necesarias. 

CA4.3. Especificáronse para cada fase e operación de mecanización os medios de traballo, os útiles, as ferramentas, os utensilios de medida e 
comprobación, e os parámetros de mecanización. 

CA4.4. Determináronse as dimensións e o estado do material en bruto. 

CA4.5. Calculáronse os tempos de cada operación e o tempo unitario, como factor para a estimación dos custos de produción. 

CA4.6. Determinouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda no prazo previsto. 

CA4.7. Determinouse o fluxo de materiais no proceso produtivo. 

CA4.8. Definiuse o plan de probas e ensaios, e determináronse os equipamentos e os elementos de seguridade e control necesarios para realizar 
as probas e os ensaios. 

CA4.9. Determináronse os medios de transporte internos e externos, así como a ruta que deban seguir. 

CA4.10. Identificouse a normativa de prevención de riscos que haxa que cumprir. 

CA5.1. Elaborouse a listaxe de materiais para cada área, zona ou liña de traballo segundo o proceso produtivo e a estratexia construtiva. 

CA5.2. Reguláronse e verificáronse os parámetros e os dispositivos das máquinas ou dos equipamentos. 

CA5.3. Montáronse, aliñáronse e reguláronse as ferramentas, os útiles e os accesorios necesarios. 

CA5.4. Elaboráronse ou adaptáronse programas de CNC. 

CA5.5. Programáronse ou adaptáronse programas de robots e manipuladores utilizando PLC. 

CA5.6. Realizouse a simulación gráfica ou en baleiro dos programas. 

CA5.7. Realizáronse as correccións ou os axustes dos programas para corrixir as desviacións na produción e na calidade do produto. 

CA5.8. Seleccionáronse as ferramentas e os útiles en función das características de cada operación. 

CA5.9. Introducíronse na máquina e axustáronse os parámetros do proceso de corte, mecanización, trazado e conformación. 

CA5.10. Comprobouse a xeometría de corte e dimensións de referencia das ferramentas. 

CA5.11. Montouse a peza sobre os útiles, centrouse e aliñouse coa precisión exixida, aplicando a normativa de seguridade. 

CA5.12. Realizouse a toma de referencias consonte as especificacións do proceso. 

CA5.13. Realizouse correctamente a toma de referencias nos sistemas automáticos, de acordo coas especificacións do proceso. 

CA5.14. Introducíronse na máquina os parámetros do proceso de mecanización. 

CA5.15. Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza 

 

 

 


