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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 

 

PROGRAMACIÓN  ADAPTADA   (3º TRIMESTRE) 

 

Módulo:  MP0244. Formación en centros de traballo. 

Ciclo Formativo:  CMIMAO1 2º. Ciclo Medio de 

Instalacións frigoríficas e de 
climatización. 

Curso: 2019/2020. Período ordinario con reducción horaria a 

220h (do 11 de maio ó 17 de xuño). 
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1. Identificación da programación  

1.1 Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 CIFP COROSO RIBEIRA 2019/2020 

1.2 Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional Código do 

ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

IMA INSTALACIÓN E MANTEMENTO CMIMA01 INSTALACIÓNS 
FRIGORÍFICAS E DE 
CLIMATIZACIÓN. 

MEDIO XERAL 
ORDINARIO 

(COVID-19) 

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0244 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO. 2º 40 (5dx8h) 220 220 

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración OSCAR VIDAL CAAMAÑO 

Titoría: OSCAR VIDAL CAAMAÑO 

2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

Os 4 alumnos que na 2ª Avaliación o día 2 de abril, se calificaron como aptos para realizar a FCT, decidiron mutu propio acollerse ó período ordinario e 
presencial nas empresas cunha reducción horaria ata as 220 horas, amparados pola Resolución do 23 de abril da Dirección Xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan as medias excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do 
sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial e, finalmente polo Acordo relativo ao levantamento da suspensión da formación en centros de 
traballo corresponentes aos estudos de formación profesional, publicado na Resolución do 5 de maio de 2020 do Diario Oficial de Galicia. 

Con esto, os mínimos esixibles son os de rematar esa carga horaria nas empresas de destino, facendo bo uso da aprendizaxe que se lles vai proporcio-
nar e acadando, segundo os seguimentos individuais por parte do titor do módulo e corroborado polo seguimento diario do titor na empresa, a consecu-
ción dos RA´s que se plantexan no DECRETO 161/2011, do 7 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio corresponden-
te ao título de técnico en instalacións frigoríficas e de climatización. 

2.1 Criterios de cualificación. 

A cualificación será de apto ou non apto, a xuízo do titor segundo as evidencias recollidas nas reunións quincenais(en principio mediante videoconfe-
rencia) co alumno e nas visitas ás empresas, onde recibirá informes por parte do titor na empresa. De xeito primordial atenderase a: 

 Asistencia, puntualidade e cumprimento do horario asignado no centro de traballo. Establécese un máximo permitido do 10% de faltas: 22 h. 

 Normas de conducta apropiadas. 

 Cumprimento dos RA´s que recolle o currículo do ciclo formativo para este módulo. 

 Reflexo das tarefas realizadas diariamente nas follas de actividades recibidas polo alumnado de xeito telemático. 
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3. Medidas de reforzo, repaso, ampliación de contidos 
e aprendizaxes anteriores  

O docente, en función dos traballos levados a cabo na empresa, poderá requerir esquemas mecánicos, eléctricos, resolución de cuestións plantexadas, 
etc. durante as reunións quincenais. O obxectivo é a mellora do coñecemento do alumnado, baseándose na reflexión sobre os contidos vistos durante 
todo o ciclo ou na ampliación de coñementos sobre algún tema en particular.  

Os recursos empregados, ademais dos mínimos indispensables (conexión a internet e ordenador) son: 

 Correo electrónico. 

 Aplicación Zoom e Webex. 

 Chamadas e/ou mensaxes telefónicas. 

4. Observacións  

A titoría deste módulo informa do carácter estrictamente propio e voluntario na elección da vía das prácticas en empresa para acadar a FCT. 
Esta obxección queda rexistrada tanto nos correos electrónicos para a comunicación e transmisión de información por parte do titor o alumno, así como 
nas videoconferencias mantidas e ás que accederon a totalidade dos alumnos. Así se reflexa na acta da primeira das reunións que concernen a este pe-
ríodo de formación en centros de traballo. 

Dito doutro xeito, o titor deu a elexir posibles alternativas para a conformación dun traballo sustitutivo (opción A) ou a realización de prácticas en empre-
sas (tanto no período ordinario coma noutros) (opción B) deixando ben claro que a vía do traballo era o método máis seguro para rematar a tempo este 
módulo, evitando calquera interferencia do estado de alarma, contaxios por coronavirus propios ou na empresa, etc. Aínda así e valorando a adquisición 
de coñecementos a nivel profesional e/ou as posibilidades de conseguir un posto de traballo, decantáronse pola opción B, asumindo como propios os ris-
cos para titular neste período ordinario a finais de xuño.  

Así mesmo, incidiuse na importancia das medidas de seguridade, tanto na prevención de riscos laborais como na prevención ante posibles contaxios po-
lo COVID-19. 


