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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

1. INTRODUCIÓN. 

O módulo profesional (Formación en centros de traballo), contribúe a completar as competencias e os 

obxectivos xerais propios do título profesional básico en Industrias Alimentarias que se alcanzaran no 

centro educativo, ou a desenvolver competencias características de difícil consecución nel. 

 

Con motivo do estado de alarma, a Consellería de Educación decretou unhas ordes que poden ser 

visualizadas con detemento na dirección: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/30895 

 

Resumindo esta normativa, plantéase ao alumnado 4 alternativas posibles: 

1. Realización das prácticas en empresas a un mínimo de horas (130 horas), sempre que a 

empresa estea dispoñible e as condicións sanitarias o permitan antes de xuño. 

2. Realización das prácticas en empresas antes de agosto de 2020. 

3. Realización das prácticas en setembro de 2020. 

4. Realización dun proxecto substitutivo. 
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O alumnado pode decidir cal das opcións considera máis beneficiosa para a súa formación, en función 

das características propias. En función da opción elixida, o alumnado deberá ou non cumprimentar o 

Anexo II das citadas instrucións da Consellería de Educación. 

 

Para o alumnado que se quede coa opción da realización dun proxecto substitutivo, infórmaselle que 

a súa estrutura está baseada na proposta do Anexo I incluído na 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. 

 

Este proxecto consistirá na realización de diferentes actividades organizadas polo equipo docente de 

Industrias alimentarias, que teñen como obxectivo cumprimentar os Resultados de aprendizaxe (RAs) 

propios deste módulo MP3137, Formación en centros de traballo (FCT) de duración 320 horas. 

Seguirá principalmente a estrutura do modelo B do citado Anexo I. 

 

2. INSTRUCCIÓNS. 

Cada alumno e alumna realizará as actividades que se detallarán a continuación pertencentes aos 

diferentes módulos do ciclo. O alumnado terá información (facilitada pola titora mediante a aplicación 

“google drive”, aplicación “hangouts”, aplicación “webex meeting” e correo electrónico), para a 

realización do proxecto específico. Tamén se necesitará a recompilación de información de internet. 

Deberanse utilizar fotografías, imaxes, gráficos, táboas, datos e calquera outra documentación que 

sirva para o desenvolvemento do presente proxecto, sacadas dos apuntes ou aportadas polo 

alumnado. 

A titora estará en constante comunicación co alumnado para axudar na resolución de dúbidas, tanto 

de presentación e/ou organización do proxecto, como de carácter máis técnico. Segundo se vai 

construíndo a tarefa, é importante ir anotando a bibliografía ou webgrafía consultada para listala nun 

último punto. 

O obxectivo é simular mediante unha serie de exercicios a realización de tarefas que terían que 

realizarse neste módulo se se fixera de forma presencial na empresa e coñecer de préto o mundo 

empresarial. Con isto preténdese dar cobertura na maior medida os Resultados de Aprendizaxe (Ras), 

enumerados a continuación: 
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 RA1. Colabora nas operacións básicas de recepción e preparación de materias primas e 

produtos auxiliares respectando as normas hixiénico-sanitarias e de seguridade laboral e 

ambiental. 

 RA2. Colabora nas operacións de envasamento, acondicionamento, empaquetaxe e embalaxe 

de produtos alimentarios, respectando as normas hixiénico-sanitarias e de seguridade laboral 

e ambiental. 

 RA3. Elabora produtos alimentarios respectando as normas hixiénico-sanitarias e de 

seguridade laboral e ambiental. 

 RA4. Realiza tarefas rutineiras e específicas de limpeza, desinfección e recollida de residuos de 

áreas de traballo, instalacións, maquinaria e equipamentos da industria alimentaria e de 

laboratorios químicos, respectando as normas hixiénicosanitarias e de seguridade laboral e 

ambiental. 

 RA5. Efectúa as operacións básicas de laboratorio respectando as boas prácticas e as normas 

de seguridade de laboratorio. 

 RA6. Manexa transpalés e carretas automotoras ou manuais para o traslado de produtos e 

mercadorías, interpretando a sinalización e respectando as normas de seguridade e circulación 

ao manexar equipamentos de traballo móbiles. 

 RA7. Actúa consonte as normas de prevención e riscos laborais da empresa. 

 RA8. Actúa de xeito responsable e intégrase no sistema de relacións técnicosociais da 

empresa. 

 

3. GUIÓN DO PROXECTO. 

PARTE I: SECTOR PRODUTIVO. 

1. Qué é un sector produtivo? 

2. Tipos de sectores produtivos con exemplos. 

3. En qué tipo de sector se engloba a nosa actividade? Razoa a resposta. 

4. Na túa zona (comarca do Barbanza), cales son os sectores produtivos máis importantes? 

5. Sectores produtivos alimentarios na “Comarca do Barbanza”. 

a. Características xerais da Comarca. 

b. Tipos de empresas existentes. 

c. Postos de traballo máis representativos. 
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d. Evolución na formación dos/as traballadores/as. 

6. Cal era a empresa seleccionada apra  realización das prácticas FCT. Nome completo, dirección 

postal completa e distancia desde a túa vivenda. 

7. Motivo da elección da empresa. 

8. Actividade da empresa: Historia da empresa. Datos xerais da empresa (horario, número de 

empregados, etc.). 

PARTE II: DESENVOLVEMENTO PROXECTO ALIMENTARIO. 

1. Obxectivo do proxecto. 

2. Localización do proxecto. 

3. Capacidade do proxecto. 

4. Características da empresa e do produto. 

5. Organigrama empresa e recursos humanos. 

6. Horario de traballo. 

7. Estudio do produto. 

a. Provedores. 

b. Consumidores. 

c. Competencia. 

8. Análise do proxecto. 

9. Imaxe corporativa e estratexias de comunicación. 

10. Proceso produtivo. 

a. Diagrama de fluxo. 

b. Operacións e equipos. 

11. Etiquetado do produto. 

12. Control de calidade. 

13. Incidencia ambiental da empresa. 

14. Evolución e satisfacción do cliente. 

15. APPCC. 

16. Presuposto. 

17. Bibliografía e webgrafía. 

PARTE III: CONCLUSIÓNS E REFLEXIÓN FINAL. 

CURRÍCULO E CARTA DE PRESENTACIÓN. 



 

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 

 

4. ASPECTOS A VALORAR: 

Seguindo o Anexo I citado anteriormente, ademais do desenvolvemento do proxecto propiamente 

dito, valorarase o seguinte: 

- Creatividade, autonomía e iniciativa persoal, espíritu crítico e capacidade de innovación en 

procesos realizados. 

- Inclusión de elementos transversais. 

o Respecto polo medio ambiente. 

o Igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

o Prevención de riscos profesionais. 

o Non discriminación por ningunha condición ou circunstancia persoal nin social, en 

relación cos dereitos das persoas con discapacidade, etc. 

- Desenvolvemento de aspectos que melloren e impulsen Galicia e sobre todo Galicia rural. 

- Uso de TICs. 

- Utilización de: 

o Bibliografía e webgrafía. 

 

5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO PROXECTO FCT. 

Para obter o resultado final de favorable na realización do proxecto FCT teremos en conta uns 

principios, ademais dos citados anteriormente como son: 

- Capacidade de síntese das solucións e alcance das mesmas. 

- Grao de coherencia co tema tratado. 

- Organización no desenvolvemento das respostas. 

- Redacción clara e comprensiva indicando o seu grado de aprendizaxe. 

 

A cualificación de cada actividade realizarase da seguinte maneira: 

 Contidos das actividades: 40 % do total da nota. 

o Actividade completa ao 100 %: 10 puntos. 

o Actividade completa entre o 80 e o 90 %: 8 – 9 puntos. 

o Actividade completa entre o 50 e o 70 %: 5 – 7 puntos. 

o Actividade incompleta (menos do 50 %): Menos de 5 puntos. 
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 Exposición do proxecto: 10 % do total da nota. 

 Presentación do proxecto: 20 % do total da nota. 

 Entregas semanais: 20 % do total da nota. 

 Asistencia a clases semanais: 10 % do total da nota. 

Sumarán positivamente os apartados mencionados no punto 4 deste informe. 

Non se admitirán proxectos cando: 

 Conteñan preguntas que sexan un copia e pega de calquera medio empregado para o estudo. 

O alumnado deberá estudar, comprender e elaborar unha resposta propia. 

 Haxa algunha pregunta ou cuestión en branco. 

 Se entreguen fora da data prevista de entrega do proxecto. 

 

Para obter a cualificación de favorable, o proxecto deberá obter unha nota mínima de 5. 

 

6. ACLARACIÓNS VARIAS. 

- O proxecto pódese facer en ordenador ou a man. 

o En ordenador: tamaño de letra 11 ou 12, “microsoft office word” ou “libre office”, 

interliñado 1.5. Xustificación do texto. Pasado a pdf ao finalizar. Cor de letra negro á 

excepción das portadas que pode ir noutras cores. 

o A man: débese entregar escrito en azul exceptuando os títulos que irán doutra cor. A 

entrega debe ser curiosa, ben presentada, en folio branco e coas liñas rectas 

respetando marxes. 

o En ambos casos as páxinas deben estar numeradas, ademais os enunciados das 

preguntas irán en maiúsculas e en negrita (suliñados ou non como se prefira).  

- O proxecto deberá ter portada, índice e apartados numerados coa correspondente resposta. 

- Debe quedar claramente identificada a titularidade do proxecto (nome completo do 

alumno/a, curso, data de realización e DNI). 

- Os puntos explicaranse en clase telemática antes da realización na cal a asistencia é 

obrigatoria salvo causa debidamente xustificada. 

- As datas iranse informando no grupo de “Hangouts”. En calquera caso, como norma xeral as 

clases de presentación dos puntos a realizar serán os martes ás 12:00 horas. 
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- Os puntos entregaranse antes da data límite que marque a profesora para poder concluír 

favorablemente o proxecto. 

- Como norma xeral, a entrega establecerase o martes da seguinte semana. 

- Se fose necesario, poderase realizar unha clase de resolución de dúbidas. 

- Ao finalizar o proxecto realizarase unha presentación oral, en persoa ou telematicamente 

segundo as condicións que se dean no momento. 

- Estas aclaracións así como os puntos do propio proxecto están suxeitos a modificacións 

segundo o que poida xurdir durante o desenvolvemento do mesmo. 

- Calquera dúbida ou aclaración individual poderase contactar coa profesora individualmente: 

por “hangouts”, “webex meeting”, ou correo electrónico (evagomez@edu.xunta.es ou 

evagoro@gmail.com). 

- Cando se dispoña do proxecto con todos os puntos será enviado para a súa corrección 

(carpeta do alumnado en google drive). 

 

 

 

Ribeira, 25 de abril de 2020 

Asinado: A titora de 2º FPB Industrias alimentarias:  

Eva María Gómez Rodríguez 


