
DOCUMENTO GUÍA DE ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA O 3º
TRIMESTRE.

CURSO: 2º DE MANTEMENTO BÁSICO DE EMBARCACIÓNS
DEPORTIVAS E DE RECREO.

(a) CARACTERÍSTICAS DO AULA.

• Todos os alumnos acceden a realizar as FCT. Polo que ao non ter módulos pendentes non precisan
de actividades de reforzo ou recuperación.

(b) IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN.
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MP3071 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO 2019/2020 320 320

Profesorado responsable

Profesorado asignado ao módulo

Nicolás Lojo Blanco (titor)

Considerando o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a
xestión  da  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  e  de  acordo  coa  seguinte
regulamentación:

• Instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso academico
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

• 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. 

Realizanse as seguintes adaptacións da Programación Didáctica do Módulo:

(c) CONDICIÓNS PARA A REALIZACIÓN DO MÓDULO DA FCT.
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• Realizanse as FCT dentro do período ordinario.

• Redúcese  a  duración  deste  módulo  ata  os  mínimos  previstos  nos  reais  decretos  polo  que  se
establecen os títulos e as súas ensinanzas mínimas:  130 horas nos ciclos de grao profesional
básico. 

• Plantexanse dúas posibilidades para realizar as FCT:

• Realizar as FCT presencialmente nunha empresa. Podendo desenvolver este módulo de
FCT sen precisar  da autorización recollida no artigo décimo cuarto  da Orde do 28 de
febreiro de 2007, pola que se regula o módulo de FCT en Galicia, en días non lectivos e/ou
ampliando ao máximo as horas diarias de estadía  na empresa,  na medida en que as
características de cada sector produtivo ou de servizos o permitan. 

• Para aqueles alumnos que non poidan realizar ás prácticas nunha empresa, por motivos
persoais ou da situación empresarial debido ao estado de alarma, substitúese a formación
en centros de traballo por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral,
segundo o modelo do anexo I modelo B. Estas actividades realizaranse de xeito dixital.

• Modelo B. Poderanse incluír soamente algúns dos apartados ou subapartados.

1. Descrición  das características  dos  sectores  produtivos   integrados no  perfil
profesional do ciclo ou programa. Poderá incluír: a. Características específicas dos
sectores  económicos  vinculados  en  relación  coa  súa  contorna  económica.  b.
Estrutura e dimensión das empresas ou actividades produtivas. c. Ocupacións ou
postos  de  traballo  máis  representativos.  d.  Evolución  na  formación  dos/das
traballadores/as en relación aos cambios tecnolóxicos e de planificación no sector.
e. Influencia da tecnoloxía dixital nas empresas. f. Determinación dos puntos fortes
e débiles do sector ou dos sectores produtivos.

2. Desenvolvemento  de  supostos  prácticos   relacionados  cos  resultados  de
aprendizaxe e cos criterios de avaliación, relativos ás actividades que o alumnado
debe realizar en situacións reais nos centros de traballo.

3. Conclusións e reflexión final  .  

(d) AVALIACIÓN DO MÓDULO DA FCT.

• A avaliación do módulo de FCT realizarase de conformidade co disposto no artigo 26.2 da Orde do
12 de xullo de 2011. O cal dispón o seguinte:

“Na avaliación do módulo profesional de FCT colaborará co titor ou coa titora do centro
educativo o titor ou titora da empresa que designe o correspondente centro de traballo para
o período de estadía do alumno ou da alumna. A cualificación do dito módulo profesional
será en termos de «apto» ou «apta», ou «non apto» ou «non apta». 

CIFP COROSO
Rúa dos Estudantes nº5, CP:15960, Ribeira, A Coruña

Tfnos: 881866874/881866878  Fax: 881866885
cifp.coroso@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso

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

Páxina 2 de 2

mailto:cifp.coroso@edu.xunta.es

