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REALIZACIÓN DA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) / PROXECTO 
PARA O ALUMNADO DE CICLO SUPERIOR LABORATORIO DE ANÁLISE E 
CONTROL DE CALIDADE. 

 

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

preparamos este borrador para ver como adaptar os RA  propios do módulo de FCT cuxo título de 

CS de Laboratorio de Análise e Control de Calidade aparece establecido polo Real decreto 

1395/2007, do 29 de outubro, e cuxo currículo aparece establecido no Decreto 221/2008, do 25 

de setembro. 

 

 

Atendendo aos RA que se recollen no Módulo de FCT pódese falar das seguintes áreas: 

 

Código Centro Curso 
 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago 2019/20
  

Código Nome 
CSQUI01 Laboratorio de Análise e Control de Calidade 

 

Réxime Modalidade Grupo 
Ordinario Presencial A 

 



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 auxiliares, aplicando a normativa de prevención de 

riscos laborais e de protección ambiental. 

5. Realización de análises e ensaios segundo especificacións de laboratorio. 

6. Análise dos resultados en comparación cos estándares. 

 

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.  

 

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

alumnado deste ciclo.  

Proposta para á realización do traballo alternativo. 

 
Cada alumno terá de director/a de proxecto a un membro do equipo docente, que exercerá 

de guía e realizará un seguimento quincenal do traballo. O titor/a será o coordinador/a. 

 

O/A alumno/a ten que comunicar ao seu director/a a idea de empresa ou proceso que 

pretende desenvolver no proxecto, para a súa valoración. 

 



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. 

 

 

  



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. Ditos apartados e subapartados están relacionados cos 

RAs e CAs do módulo de FCT. 

 

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

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

- As relacións organizativas e funcionais do departamento de control de calidade cos 

demais departamentos da empresa, a partir de organigramas. 

- A rede loxística da empresa: provedores, clientela, sistemas de produción, 

almacenaxe... 

- Os elementos da rede loxística. Importancia de cada elemento no desenvolvemento 

da actividade da empresa.  

- Os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo. 

- O desenvolvemento da actividade produtiva e a súa relación coas competencias dos 

recursos humanos . 

- Características do mercado, tipo de clientes e provedores. Influencia destes 

elementos no desenvolvemento da actividade empresarial. 

- As canles de comercialización máis frecuentes nesta actividade. 

- As vantaxes e os inconvenientes da estrutura da empresa, fronte a outro tipo de 

organizacións empresariais. 

 

2. Os hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade 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  (EPI) segundo os riscos da actividade 

profesional. 

- As normas internas e externas vinculadas ao respecto polo ambiente nas actividades 

desenvolvidas. 

- Protocolos de organización e limpeza no posto de traballo e na área correspondente 

ao desenvolvemento da actividade. 

- Coordinación do equipo e protocolo de información de calquera cambio, necesidade 

salientable ou imprevisto. 

 



3. O procedemento de traballo que debe desenvolver. 

 
- A normativa e a bibliografía adecuada ao tipo de análise que se vaia realizar. 

- Planificación do traballo establecendo a secuencia e a prioridade das tarefas. 

- Os equipamentos e os servizos auxiliares necesarios para o desenvolvemento da 

análise. 

- As fases do proceso. 

- O aprovisionamento e a almacenaxe dos recursos materiais. 

- A orde e o método na realización das tarefas. 

- O procedemento normalizado de mostraxe tendo en conta os indicadores de 

calidade. 

- A normativa de prevención de riscos que hai que cumprir. 

 

4. Preparación de equipos e servizos auxiliares, aplicando a normativa de prevención 

de riscos laborais e de protección ambiental. 

 
- O mantemento dos equipos e dos servizos auxiliares seguindo instrucións e 

procedementos establecidos. 

- O correcto funcionamento dos servizos auxiliares. 

- Os equipamentos e os materiais de acordo coa operación básica que se realice. 

- Protocolos de Calibración e preparación dos equipamentos e os instrumentos 

seguindo o método descrito. 

- Os equipamentos de mostraxe controlando as condicións de asepsia. 

- Protocolos de limpeza e orde dos equipamentos e os instrumentos do laboratorio. 

- As medidas da normativa de prevención de riscos e protección ambiental estipula 

para o desenvolvemento das fases de preparación. 

 

5. Realización de ensaios ou análises, aplicando procedementos establecidos. 

 
- Documentación técnica para aplicar o método e a técnica analítica máis axeitada. 

- A técnica de identificación de analitos en relación coas súas propiedades químicas. 

- Os reactivos atendendo ao tipo de análise que se vaia realizar. 

- A técnica de mostraxe tendo en conta as determinacións analíticas solicitadas. 

- As operacións básicas necesarias para adaptar a mostra ás condicións do ensaio. 

- As disolucións valorándoas fronte a un reactivo patrón. 

- O instrumental de análise apropiado á mostra que se identifique. 

- As técnicas de ensaios ou análises necesarias que permitan caracterizar a mostra. 

- Técnicas de xestión de residuos xerados durante o traballo. 



- Normas de seguranza e saúde laboral relacionadas coas substancias orgánicas e 

inorgánicas. 

 

6. Análise dos resultados en comparación cos estándares. 

 
- Avaliación dos posibles resultados utilizando táboas, patróns e normas establecidas. 

- Informe sobre os posibles resultados dos ensaios e das análises, seguindo 

especificacións. 

- Ensaios de significación comparando a precisión de dúas mostras e interpretando os 

resultados obtidos. 

- As cifras significativas que deba incluír o resultado final. 

- Criterios de aceptación e rexeitamento de datos sospeitosos. 

- Concentración final do analito a partir das gráficas e dos cálculos correspondentes. 

- Contrastar o posible resultado obtido con patróns de referencia do mesmo produto 

ou material. 

- Accións preventivas e correctoras da avaliación dos resultados. 

- Soportes dos datos. 

- Importancia da calidade en todo o proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Formato para presentación do Proxecto 

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

Nome do centro e titulación  

CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE 

CALIDADE 

Departamento: 

 QUÍMICA 

Especialidade:  

LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE CALIDADE 

Título do proxecto  

Nome d@ alumn@ 

Ano académico 

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. 

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. 

A maquetación do proxecto poderá ser en espiral ou encadernada (plan libro). 

Ao remate do proxecto e antes da exposición, farase entrega ao titor dunha copia do mesmo, tanto 

en papel como en formato dixital. 



Exposición e defensa do proxecto 

 

O/A titor/a comunicaralle ao alumnado a data, hora e lugar concretos da exposición e 

defensa pública do Proxecto diante dos membros avaliadores do equipo docente e os 

compañeiros/as de curso. 

A exposición, de forma xeral,  terá as seguintes partes: 

           1)    Introdución 

• Presentación do proxecto 

• Xustificación da elección dese proxecto  

           2)  Desenvolvemento 

• Explicación concisa do proxecto 

           3)  Conclusión 

• Innovación, vantaxes e limitacións do proxecto. 

   A exposición: 

• Realizarase mediante unha presentación do/a alumno/a que durará un máximo de 

20 minutos; 

• Poderá utilizar un ordenador con proxector, internet, encerado ou maquetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de cualificación 

 

O módulo de proxecto / FCT 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. 

 

• 40% 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.  

 

 

• 40% exposición do proxecto. A nota calcularase da media aritmética do equipo docente. 

Eliminaranse a nota superior e inferior se houbese unha diferenza  de tres puntos entre elas.  

 

Vanse utilizar utilizar as seguintes 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: 
 BEN REGULAR MAL PUNTUACIÓN 
CONTIDO: 
DESENVOLVEMENTO 

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

Faltan por tratar hasta tres 
apartados, ou ben estando 
todos o traballo non está 
desenvolvido nunha 
secuencia lóxica dificultando 
a lectura do mesmo. 
 
0,5 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. 
 
2 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 PUNTO 

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 que o 
apartan do que se fai 
habitualmente nos 
laboratorios de control da 
calidade e empresas 
relacionadas. 
3 PUNTOS 

O proxecto contén algún 
detalle creativo modificando 
lixeiramente o que se fai nos 
laboratorios de control de 
calidade e empresas 
relacionadas. 
 
1,5 PUNTOS 

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

 

CONTIDO: 
VIABILIDADE 

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

Existe algún punto no 
proxecto que non se planeou 
ben, facendo perigar a 
viabilidade do mesmo. 
0,5 PUNTOS 

O planeamento do 
proxecto é irreal, e polo 
tanto non é viable. 
 
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. 
 
0,25 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 

 

 



 
CUALIFICACIÓN DA PRESENTACIÓN E DEFENSA DO PROXECTO/FCT 
 
ALUMNO/A: 
 BEN REGULAR MAL PUNTUACIÓN 
 
SUSCITA E MANTÉN A 
ATENCIÓN? 

 
A explicación é clara e 
concisa. 
 
 
1 PUNTO 

. 
A explicación queda clara 
agás nalgúns puntos.  
 
 
0,5 PUNTOS 

. 
Non, a explicación do 
contido non queda clara. 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
ADAPTASE AO 
TEMPO 
ESTABLECIDO? 

 
Si  
 
 
 
0,5 PUNTOS 

. 
Non  (x pouco) 
 
 
 
0,25 PUNTOS 

 
Non (x moito) 
 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
PREPAROUSE 
CORRECTAMENTE? 

 
Exprésase coas súas 
palabras a maior parte do 
tempo aínda que le algo 
 
1 PUNTO 

. 
Le a maior parte e algo 
expresa coas súas palabras. 
 
 
0,5 PUNTOS 

 
Le sempre de follas, fichas 
e/ou presentación. 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
ESTÁ BEN 
ESTRUTURADA? 

 
presentación  
desenvolvemento  
conclusión 
 
1 PUNTO 

 
Non hai conclusión. 
 
 
 
0,5 PUNTOS 

. 
Non se axusta a ningún 
esquema. 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
AXÚSTASE AO TEMA 
TRATADO? 

 
Si 
 
 
0,5 PUNTOS 

 
Divaga un pouco. 
 
 
0,25 PUNTOS 

 
Non ten nada que ver co 
tema 
 
0 PUNTOS 

 

 
TEN RIGOR 
ACADÉMICO? 

O contido é correcto 

 
 
1 PUNTO 

 
O contido é correcto na súa 
maior parte pero hai erros 
 
 
0,25 PUNTOS 

. 
O contido non é correcto ou 
ten moitos erros 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
MATERIAIS DE 
APOIO: DESEÑO 

.  
O deseño é atractivo e hai 
pouco texto 
 
1 PUNTO 

 
Nalgunhas diapositivas hai 
moito texto 
 
0,25 PUNTOS 

 
O deseño non é atractivo 
porque en case todas as 
diapositivas hai moito texto 
0 PUNTOS 

 

 
MATERIAIS DE 
APOIO: 
INTEGRACIÓN 

 
Serven de apoio á 
explicación  
 
 
1 PUNTO 

 
Algúns non aportan nada. 
 
 
 
0,5 PUNTOS 

 
Non engaden nada á 
explicación 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
RESPOSTA ÁS 
CUESTIÓNS 
SUSCITADAS? 

 
Si, sabe argumentar. 
 
 
 
2 PUNTOS 

. 
Non é capaz de responder a 
algunhas preguntas. 
 
 
1 PUNTO 

 
Non sabe que responder a 
maioría das preguntas 
 
 
0 PUNTOS 

 

 
CAPACIDADE DE 
SÍNTESE? 

 
Si, a presentación reflicte o 
proxecto. 
 
1 PUNTO 

 
Hai algunha parte do 
proxecto que non figura. 
 
0,5 PUNTOS 

 
Non, unha parte 
importante do proxecto 
non aparece na exposición 
0 PUNTOS 

 

 
NOTA 
 

 

 

 



 

CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO DE PROXECTO / FCT 

ALUMNO/A SEGUIMENTO 
(20%) 

 MEMORIA 
(40%) 

 EXPOSICIÓN 
(40%) 

NOTA 
FINAL 

     

 

 

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 ou non realizar a exposición e defensa do mesmo, 

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 táboa anterior. A 

cualificación do Módulo de Proxecto será a nota numérica resultante da devandita táboa. 

 

  



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. 

 
 

c. Por non realizar a exposición e defensa do proxecto → deberá defender o proxecto na 

seguinte convocatoria de avaliación extraordinaria. 
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