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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo: Carrozaría 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

TMV Transporte e 
mantemento de 
vehículos 

CMTMV01 Carrozaría Medio Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0263 PROXECTO/FCT 2º  410 410 

Profesorado asignado ao módulo Manuel Loureiro Loureiro 

 

Esta adapatación do módulo de FCT de Carrozaría elabórase como alternativa á realización de dito 

módulo de forma presencial. O alumnado que escolleu esta opción debe facer un traballo que se regula no 

presente documento. Para iso, adáptanse os Resultados de Aprendizaxe (RA) propios do módulo de FCT 

cuxo título de CM de Carrozaría aparece establecido polo Real Decreto 176/2008, do 8 de febreiro, polo 

que se establece o título de técnico en carrozaría e as súas correspondentes ensinanzas mínimas e cuxo 

currículo aparece establecido no Decreto 59/2010, do 18 de marzo, polo que se establece o currículo do 

ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en carrozaría. 

 
 

2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

A continuación indícanse os RA correspondentes ao módulo de FCT e os matices que lles cómpre 
introducir para a súa consecución mediante a realización do proxecto. 

 

RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a comercialización 
das instalacións que monta ou repara. 

RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da actividade profesional conforme as 
características do posto de traballo e procedementos establecidos da empresa. 

RA3. Identifica deformacións e avarías en situacións reais de traballo, medindo magnitudes, observando 
as causas e os efectos, e seguindo especificacións. 

RA4. Repara e substitúe elementos fixos e amovibles de materiais metálicos e sintéticos utilizando as 
técnicas e os medios adecuados en cada caso. 
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RA5. Repara elementos estruturais de vehículos na bancada e devólveo ás súas dimensións e ás súas 
características orixinais 

RA6. Efectúa a preparación e o embelecemento de superficies de vehículos, logo de realizar a preparación 
dos produtos, utilizando os medios adecuados. 

 

De todos os RA, os números 1, 3, 4, 5 e 6 danse desenvolto de forma satisfactoria mediante a elaboración 

do proxecto. Para iso, buscarán información a través bibliografía dixital e física, así como recorrendo ao 

profesorado para o asesoramento que sexa necesario. 

En cambio, o RA 2 ten un encaixe máis difícil. Os Criterios de Avaliación (CA) 2.2 e 2.3 (normas de 

prevención de riscos laborais e equipamentos de protección individual, respectivamente) si poden 

traballarse de forma teórica e deben formar parte dos contidos do proxecto. Porén, os demais CA do RA 2 

(relativos ás actitudes persoais e profesionais no posto de traballo, a calidade das tarefas laborais, a 

organización no contorno laboral, a coordinación persoal e profesional co resto do equipo, a resposta ante 

as normas e instrucións recibidas ou a adquisición de responsabilidades no contorno laboral) dificilmente 

poderán ser suplidas fóra dun ambiente real de traballo. 

 
Proposta de proxecto 

 

O alumnado elaborará un proxecto contextualizado no mundo laboral do automóbil. Tendo en conta as 

características do alumnado, o equipo docente propón dúas opcións principais: 

1. Elaboración dun proxecto para a montaxe dunha empresa dedicada á reparación do automóbil e enfocada á 

área de carrozaría. 

2. Elaboración dun proxecto no que se describa o proceso de reparación dun automóbil onde se visualicen os 

contidos de todos os módulos do ciclo formativo. 

O alumno ten que comunicar ao seu director a idea de empresa que pretende desenvolver no proxecto, para a súa 

valoración. 

 

Os proxectos serán supervisados polo equipo docente, actuando o titor como guía e coordinador. 

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

5 no Proxecto. 

 

Apartados e subapartados do proxecto 
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Todos os proxectos deberán tratar os apartados e subapartados, que en conxunto están relacionados cos RA e CA 

do módulo de FCT. 

 

1. Ubicación do proxecto e sector produtivo ó que pertence 

Presentación e ubicación 

Xustificación do proceso productivo no mercado 

 

2. Características do proceso de produción obxecto do proxecto 

Instalacións 

Material. 

Recursos humanos 

 

3. Proceso produtivo 

3.4. Descripción dun proceso productivo taller de carrozaría 

Descrición do proceso. 

Diagrama de fluxo do proceso productivo. 

Materias primas, productos intermedios e productos finais ( para cada un deles desenvolverase): 

· Descrición 

· Propiedades 

· Controis para verificar a súa calidade 

 

4. Datos económicos relativos ao proxecto 

Plan de Inversións 

Plan de Financiamento 

Tesourería 

Conta de Resultados 

Balance económico 
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5. Xestión e control de calidade 

Normas de calidade no sector produtivo 

Controis de calidade 

Procedementos de control de calidade 

Procedementos de clasificación, organización e actualización de documentación técnica 

 

6. Rexistros do taller 

Rexistros de inventario e control de existencias. 

Rexistros de informes de traballos realizados. 

Rexistros de seguimento das reparacións. 

Rexistros de recepción, rexeites e almacenamento de vehículos e recambios. 

Informes de resultados 

 

7. Seguridade en cada área de traballo 

Riscos en Área de Chapa 

Riscos en Área de Pintura 

Riscos en Área de Recepción 

Riscos en Área de Recambios 

Fichas de seguridade 

Lexislación e normativa legal en materia de seguridade 

Control ambiental 

Sinalización 

Equipos de protección 

Protocolos de seguridade 

Procedementos en caso de emerxencia 

 

8. Protección ambiental 

Refugallo de chapas (aceiro, aluminio, ...) 
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Refugallo de produtos químicos (plásticos, fibras, ...) 

Refugallo de produtos químicos (disolventes, pinturas,...) 

Eliminación de verteduras cumprindo coa normativa. 

 

9. Bibliografía 

 

10. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Formato para presentación do Proxecto 

A memoria do proxecto terá unha portada que conterá o seguinte: 

Nome do centro e titulación 

CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

TÉCNICO EN CARROZARÍA 

Departamento: 

Transporte e Mantemento de Vehículos 

Ciclo: 

Carrozaría 

Título do proxecto 

Nome d@ alumn@ 

Ano académico 

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

mailto:cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es


 
 

 

CIFP Politécnico de Santiago 
r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Tfno: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago 
 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

O proxecto contará con índice de capítulos, seccións, anexos… 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. Recoméndase que a marxe esquerda sexa a 

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/as 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 

Que me aportou realizar este traballo. 
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 A exposición: 

Realizarase mediante unha presentación do alumno que durará un máximo de 20 minutos; 

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

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• 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: 
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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 será necesario acadar unha valoración igual ou superior a 5 no 

Proxecto. 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

No caso de que algún alumno suspenda o módulo de FCT: 

 

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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