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ALUMNOS QUE FARÁN A FCT NAS DATAS 22/09/2014 AO 16/12/2014 (440 
horas), E AS SÚAS CORRESPONDENTES EMPRESAS 
 

 
 

 

Óscar Iglesias Araúxo 

COORDINADOR FCT IES ARCEBISPO XELMÍREZ I 
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PROGRAMACIÓN DE DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO NO CURSO 2014/15 

 

1.-CARACTERÍSTICAS E OBXECTIVOS DO MÓDULO DE FCT 

Principais características do módulo da FCT 

O módulo profesional de Formación en Centros de Traballo, en diante FCT, é 

un bloque coherente de formación específica no que os obxectivos están 

constituídos por un conxunto de capacidades terminais elementais, que 

orientan as actividades formativas de referencia que constitúen os contidos que 

o alumnado debe realizar nun centro de traballo. 

Ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvolverase 

procurando aplicar as competencias profesionais adquiridas no centro 

educativo complementándoas con aquelas previamente identificadas entre as 

actividades produtivas do centro de traballo. 

Posibilitará así mesmo, avaliar os aspectos máis relevantes da competencia 

profesional do alumnado, razón pola que, con carácter xeral, constituirá a 

última fase de formación. 

A realización da FCT require a colaboración estreita entre o centro educativo e 

as empresas, formalizada mediante un “Convenio” entre ambas institucións. 

Neste convenio, ambas entidades comprométense a: 

a) Designar o responsable por parte da empresa e o titor do centro educativo, 

para o adecuado seguimento e posterior avaliación dos alumnos. 

b) Acordar un programa formativo coas actividades que farán os alumnos na 

empresa. 
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A duración da FCT é específica para cada ciclo e con carácter xeral, e no caso 

do CM Laboratorio de Imaxe (1400 horas), que se imparte no IES ARCEBISPO 

XELMÍREZ I os períodos de realización da FCT son: 

- De setembro/outubro a decembro, do segundo curso (alumnos que remataron 

e aprobaron os módulos teórico-instrumentais no centro educativo 

(convocatoria ordinaria) 

-  De xaneiro a marzo do segundo curso (convocatoria  extraodinaria) 

O desenvolvemento da FCT esixe a elaboración dun Plan Individualizado de 

FCT que consiste no conxunto de actividades formativo-produtivas, ordenadas 

no tempo e no espazo, que debe realizar o alumnado durante as horas 

establecidas para tal fin no centro de traballo. 

Os Plans Individualizados que se aplican en cada centro de traballo son 

elaborados entre o titor do ciclo formativo (axudado polo equipo docente do 

ciclo) e os encargados ou titores das empresas. Procúrase que os contidos dos 

programas de prácticas sexan os máis adecuados ao currículo do ciclo e que 

se adapten perfectamente á organización e produción da empresa. 

Na xestión do módulo de FCT son obrigatorios, ademais, os seguintes 

documentos: 

 Convenio específico que recollerá a relación do alumnado por cada 

centro de traballo. A duración do convenio específico de colaboración será a 

prevista para o período de desenvolvemento do módulo da FCT, que se 

considerará improrrogable. 

 Carpeta de seguimento e avaliación da FCT, documento individual para 

cada alumno/a que incluirá: o Plan Individualizado de FCT e follas semanais 

para o seguimento das actividades realizadas polo alumnado. 
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O titor/a do centro educativo establecerá canles de comunicación co titor do 

centro de traballo para realizar tarefas propias do/a titor/a que garantan o 

seguimento e avaliación dos alumnos. A parte das visitas previas de xestión, 

o/a titor/a do centro educativo establecerá dúas visitas mínimas de seguimento 

para observar directamente as actividades que o alumnado realiza e rexistrar o 

seu propio seguimento. Este calendario poderase completar con cantas visitas 

ou mecanismos de contacto se consideren oportunos. 

A avaliación do módulo da FCT ten por obxecto determinar a competencia 

profesional, entendida esta como a habilidade para realizar papeis ou postos 

de traballo aos niveis requeridos de emprego. A avaliación do módulo de FCT 

corresponde ao profesor titor do centro educativo e colaborará a persona 

responsable designada polo centro de traballo para o seu seguemento. 

 

Obxectivos do módulo da FCT 

Mediante a formación que se realiza na empresa, os alumnos poden observar e 

desenvolver as actividades e funcións propias da súa profesión dunha maneira 

real. 

·  Os alumnos poden coñecer tamén a organización dos procesos produtivos 

ou de servizos e a realidade cotiá das relacións laborais. 

·  En todo momento, os alumnos están orientados e asesorados polos 

responsables designados para tal fin pola empresa e polos titores do centro 

educativo. Deste xeito, aumenta a implicación empresarial na formación do 

alumnado. 
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·  Este módulo realízase, con carácter xeral, ao finalizar os módulos impartidos 

no centro educativo, unha vez que o alumno adquiriu as capacidades básicas 

para desenvolver a profesión. 

 

2.-   DESENVOLVEMENTO DA FCT NO IES ARCEBISPO XELMÍREZ I 

O IES ARCEBISPO XELMÍREZ I  asinou e asinará convenios específicos entre 

as empresas que xa veñen colaborando en anos anteriores no 

desenvolvemento da FCT. Hai arredor de 40 empresas ou centros de traballo 

de Santiago e a súa bisbarra, Pontevedra e bisbarras limítrofes (Vigo, Salnés, 

Morrazo), A Coruña e a súa área de influencia, Lugo e a súa provincia, así 

coma Ourense a súa provincia, que garanten que os alumnos/as do Ciclo 

Medio de Laboratorio de Imaxe poidan realizar a FCT. Son centros de traballo 

espallados por toda a xeografía galega, xa que no noso IES recibimos alumnos 

de toda Galicia, debido á grande demanda do CM Laboratorio de Imaxe entre o 

alumnado que remata a ESO e incluso entre o alumnado que remata o 

Bacharelato. E, á súa vez, tamén debido a que en toda Galicia só hai tres IES 

(concentrados todos na provincia de A Coruña) que imparten este ciclo 

(Santiago, Noia e Ferrol). 

Preocupándonos da mellor formación para os nosos alumnos/as, no curso 

2014/15 asinamos convenios específicos con novas empresas que destacan na 

aplicación de tecnoloxías actuais na súa actividade, como poden ser a empresa 

Filmate Creaciones de Santiago de Compostela, de recente creación, e que 

aplica as tecnoloxías máis avanzadas no que atinxe ao tratamento e edición de 

imaxes por procedementos analóxicos e dixitais, así como con centros de 

traballo que poidan formar a alumnos con certos graos de minusvalías como é 
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o caso de COGAMI (Confederación Galega de Minusválidos), cos que cursos 

anteriores asinamos covenios cando nos atopamos con alumnado con certo 

grao de minusvalía, no seu departamento de imaxe e creación web. 

As empresas coas que asinamos convenios para o período de setembro- 

decembro de 2014, e as previsións para xaneiro de 2015 van citadas no 

ANEXO I desta programación. 

Da xestión, seguimento e avaliación da FCT encárganse os titores 

correspondentes a cada grupo do ciclo formativo e están coordinados polo 

profesor Óscar Iglesias Araúxo. 

CM Laboratorio de Imaxe (Grupo A  Réxime Ordinario): Cristina Iglesias Saco. 

CM Laboratorio de Imaxe (Adultos, Oferta modular): Paula Regueira Guntíns. 

Mentres o alumnado estea realizando a FCT estará cuberto con pólizas de 

seguros que a Administración ten asinadas con mutualidades competentes e 

responderán, no caso de ser necesarias, para cubrir danos a terceiros ou 

responsabilidade civil e para accidentes no traballo. Cada alumno en prácticas 

recibirá unha copia da póliza e deberáa levar sempre consigo nas prácticas 

para poder facilitar os datos da póliza no caso de que ocorra algún accidente 

ou sinistro. 

É tamén importante sinalar que ao longo deste curso escolar se prevén dúas 

ordes de bolsas/axudas que convoca a Consellería de Educación para os 

alumnos que realicen a FCT neste curso escolar. A primeira orde sairá no 

primeiro trimestre do curso e poderanse acoller a ela os alumnos que fagan a 

FCT no período setembro-decembro. A segunda orde de axudas a FCT 

publicarase no DOG no terceiro trimestre do curso e poderanse acoller a ela os 

alumnos que fagan a FCT no período xaneiro-marzo. 
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Os alumnos que están realizando ou vaian realizar a FCT no curso 2014/15 

farano nos períodos que se indica na seguinte táboa: 

 

Período de realización da FCT Ciclo Formativo 

- 22 / 09 / 2014  ao 16 /12 / 2014 

(Avaliación ordinaria FCT - Curso de inicio 2013-

2014) 

 

-CM  Laboratorio de 

Imaxe 

(R. Ordinario e oferta 

modular) 

*****- 08 / 01 / 2015  ao 30 /03 / 2015 

(Avaliación extraordinaria FCT – Curso de inicio 

2013-14) 

***** Data previsoria, aínda sen decidir. 

 

-CM  Laboratorio de 

Imaxe 

(R. Ordinario) 

 
 
 

Capacidades terminais a adquirir e actividades formativas que 
desenvolverán os alumnos no centro de traballo 
 
Capacidades terminais elementais 
 

Actividades formativas de referencia 
 

- Describir os equipos da planta de 
procesado de material fotosensible 
e relacionalos coa súa localización 
e utilización. 

 

• Identifica e avalía as características dos 
materiais orixinais cos que se traballa no 
laboratorio (películas, material fotoquímico 
virxe, formatos dixitais,...). 
• Identifica a maquinaria de procesado 
fotoquímico e de tratamento dixital, en 
relación coas súas funcións no laboratorio 
profesional. 
• Identifica os produtos químicos e 
describe o seu uso e condicións de 
traballo e almacenamento. 
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-Realizar a recepción, etiquetaxe 
protocolaria e preparación dos 
materiais para procesar. 
 

• Identifica os materiais co procesado que 
lles corresponde. 
• Formaliza os impresos protocolarios 
relativos a cada material e ó seu 
procesado, incluíndo as posibles 
variacións segundo o gusto do cliente. 
• Calcula a compatibilidade entre formatos 
e tamaño de copias. 
• Selecciona elementos, maquinaria e 
productos químicos necesarios para a 
execución dos procesados. 
 

-Realizar operacións de axuste e 
mantemento dos equipos e 
maquinaria que interveñen nos 
procesos executados no laboratorio. 
 

• Realiza operacións para calibrar os 
equipos de entrada e saída. 
• Selecciona o tipo de tratamento e 
sistemas de obtención de probas segundo 
o producto que se pretenda conseguir. 
• Realiza operación de montaxe de 
orixinais no escáner, selecciona 
programas adecuados, calibra monitores 
e conecta contornos de rede e periféricos 
en función da calidade requirida. 
• Realiza operacións de axuste, montaxe 
e adaptación dos elementos da 
maquinaria para o procesado fotoquímico. 
• Subministra solucións químicas e 
material fotosensible necesario. 
• Prepara manualmente productos 
químicos para o procesado; comproba a 
súa efectividade e rexenera ou substitúe 
os mesmos. 
• Realiza as operacións básicas de 
mantemento segundo procedementos 
establecidos. 
 

-Realizar operacións de tratamento 
dixital de imaxes. 
 

-Obtén imaxes dixitais para o seu 
tratamento na pantalla, empregando 
distintos sistemas de entrada e axustando 
os parámetros que esixa a calidade 
desexada. 
• Selecciona programas de tratamento 
dixital e utiliza as súas ferramentas 
informáticas nas imaxes dixitalizadas 
para acadar os resultados previstos. 
• Filma e impresiona imaxes tratadas 
segundo os parámetros adecuados á 
calidade requirida. 
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-Realizar e controlar o procesado de 
soportes fotográficos. 
 

• Determina o procesado para realizar 
seguindo a información protocolaria 
especificada para cada material sensible. 
• Segue as fases do procesado 
comprobando que se realizan segundo a 
orde e parámetros establecidos. 
• Controla e protexe o material de 
procesado. 
– Etiqueta e preserva películas negativas 
procesadas. 
– Enmarca e envasa diapositivas. 
 

-Realizar e controlar o proceso de 
ampliación de imaxes fotográficas. 
 

• Calcula o grao de ampliación seguindo 
as instruccións 
pertinentes. 
• Axusta os controis da maquinaria de 
positivado e 
incorpora os elementos necesarios para 
conseguir a calidade de copia requirida. 
• Comproba a efectividade dos productos 
químicos para 
utilizar no positivado. 
• Selecciona caché para consegui-lo 
encadre máis 
axeitado. 
• Realiza probas para establecer tempo de 
exposición, 
apertura de diafragma e filtraxe de cor por 
procedementos 
manuais e automáticos. 
• Realiza copias finais seguindo as probas 
previas por contacto e por ampliación, 
manual e automaticamente. 
• Realiza correccións por medio de 
reservas, enmascarados,etc. 
• Realiza efectos fotográficos especiais 
nas copias positivas: solarización, 
posterización, viñeteado, coloración, etc. 
• Realiza traballos de acabado e presenta 
as copias positivas seguindo as 
instruccións pertinentes e as posibilidades 
do material. 
• Protexe as copias positivas ata a súa 
entrega ó cliente. 
 

-Aplicar as normas e procedementos 
sobre seguridade, hixiene e medio 
ambiente. 

• Identifica e prevé os riscos asociados ás 
instalación e equipos de producción da 
empresa. 



 11

 • Aplica as normas de seguridade e 
medioambientais implicadas na 
producción. 
• Identifica e usa as prendas, accesorios e 
equipos de protección individual . 
• Identifica produtos perecedoiros 
utilizados na producción, procedendo á 
súa substitución ou rexeneración 
segundo o caso. 
 

-Comportarse de forma responsable 
no centro de traballo e no trato co 
público, e integrarse no sistema de 
relacións técnico-sociais da 
empresa. 
 

• Analiza as repercusións que cada 
actividade desenvolvida causa no sistema 
productivo. 
• Mantén a orde de prioridade no 
cumprimento das tarefas segundo as 
normas e procedementos establecidos 
pola empresa. 
• Mantén a área de traballo co grao 
apropiado de orde e limpeza. 
• Desenvolve o traballo con  
responsabilidade, comunicando calquera 
anomalía ás persoas adecuadas. 
 

 

É importante indicar que as prácticas (FCT) favorecen as relacións laborais 

entre alumnos e empresarios, creándose condicións óptimas para futuras 

contratacións. De feito, temos casos de contratación de alumnos despois de 

rematar o período de FCT na empresa onde fixeron os prácticas. 

 

 

 

 

 

 

3.- PLAN DE VISITAS POR PARTE DOS TITORES AÓ CENTRO DE  

     TRABALLO 
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O calendario de seguimento por parte dos titores de ciclos formativos que 

garanten o correcto desenvolvemento dos programas formativos do alumnado 

no período de FCT, axustarase á normativa reguladora do desenvolvemento 

dos ciclos formativos de formación específica, e desenvolverase en catro 

etapas: 

- Primeira etapa: Visitas dos titores ó centro de traballo correspondente as 

tarefas propias de xestión: contacto, firma de convenios, etc..., labor que xa foi 

realizado con anterioridade á elaboración desta programación. 

- Segunda etapa: Presentación dos alumnos por parte dos titores na empresa. 

Tarefa que fixeron os titores de FCT o día 12 de setembro de 2014. 

- Terceira etapa: Tarefas de seguimento. Cada titor establece dúas visitas 

mínimas de seguimento ó centro de traballo para observar directamente as 

actividades que o alumnado realiza e rexistrar o seu propio seguimento. 

- Cuarta etapa: Avaliación. Na avaliación do módulo de FCT colaborará o titor 

designado por cada centro de traballo para realizar o seguimento das tarefas 

xunto co titor do centro educativo. Data 18 de decembro de 2014. 

Este calendario poderá ser completado mediante a programación por parte do 

titor docente de cantas visitas ou mecanismos de contacto considere oportunos 

para o correcto seguimento do alumnado que desenvolve a FCT. 

O seguemento das actividades da FCT axustarase ao plan previsto por cada 

titor. Para iso será utilizado o modelo recollido como Anexo VI que será cuberto 

en tres etapas cunha  finalidade: na primeira etapa, que se realizará 

inmediatamente antes do inicio de cada período previsto, o titor do ciclo 

establecerá, en colaboración e baixo a supervisión da coordinadora de FCT, 

unha previsión, con datas provisionais, das visitas que se realizarán e dos 
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gastos que soportará con indicación dos motivos, centros de traballo que se 

van visitar, quilómetros que se percorrerán e importes previstos, que será 

asinada polo titor. Cumprida a primeira etapa o documento someterase á 

aprobación do director/a do centro, que mediante o seu visto e prace autorizará 

a realización das actividades previstas. 

Na terceira etapa, e a medida que desenvolve o plan de seguimento, o titor irá 

recollendo as datas reais de realización das visitas, xustificándoas mediante 

sinatura ou selo dos centros de traballo visitados, así como, os gastos 

realmente soportados. Por último asinará a declaración de veracidade dos 

datos recollidos no documento. 

 

4.-  PLAN DE RECEPCIÓN DOS ALUMNOS NO CENTRO EDUCATIVO 

 

A recepción dos alumnos no centro educativo por parte do profesor titor será 

quincenalmente para a realización de tarefas de seguimento, asesoramento e 

apoio. 

É importante revisar na recepción do alumnado o documento de actividades 

realizadas no desenvolvemento da FCT e que deben ser cubertos polos 

alumnos/as. A verificación deste documento servirá para ter unha referencia 

válida para a avaliación da FCT, xa que permite o seguimento real do 

Programa Formativo aplicado. 

No CM Laboratorio de Imaxe os días e horas de recepción do alumnado son as 

seguintes: 

CM Laboratorio e Imaxe (Grupo A, Réxime Ordinario): Mércores, cada quince 

días, ás 12:45 horas coa profesora titora Cristina Iglesias Saco.  
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CM Laboratorio e Imaxe (Oferta modular Adultos): Mércores, cada quince días, 

ás 17.30 horas coa profesora titora Paula Regueira Guntíns. 

 

5.-  DIVULGACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

 

Dos Programas Formativos aplicados no desenvolvemento do módulo da FCT 

serán informados todos os alumnos implicados (con explicación e xustificación 

dos contidos), titores de centros de traballo e dirección do instituto. 

Tamén se informará e explicará, se fose necesario, a todo o resto dos 

membros da Comunidade Educativa do IES ARCEBISPO XELMíREZ I (Anpa, 

pais/nais, alumnos/as e profesorado), se están interesados en coñecer ditos 

programas. 

 

6.-  CAPTACIÓN DE NOVOS CENTROS DE TRABALLO 

 

Para a realización do módulo da FCT no curso 2014/15 tivéronse en conta 

varios factores antes de tomar a decisión definitiva en prol dunha empresa 

concreta. Como máis importantes indicamos os seguintes: 

 Empresas que garanten a mellor preparación para os nosos alumnos/as, 

é dicir, que poidan desenvolver a maior parte dos contidos previstos no 

Programa Formativo. 

 Capacidade produtiva e influencia operativa na comarca. 

 Emprego das novas tecnoloxías. 

 Que no futuro oferte empregos que poidan acoller ao noso alumnado. 

 Situación xeográfica máis axeitada para os intereses do alumnado. 



 15

 Interese do empresariado. 

Para a captación de novas empresas ou centros de traballo aplicamos os 

criterios antes expostos e, de forma xeral, contactará coas empresas o titor/a 

de cada grupo do ciclo formativo por ser a persoa con coñecemento suficiente 

do perfil básico do ciclo. Este labor do titor/a do ciclo será apoiada polo 

coordinador da FCT. 

A documentación relativa á xestión do módulo da FCT levaráa a cabo o 

coordinador de FCT, utilizando a aplicación FCT-WEB (www.edu.xunta.es/fct). 

Tamén se terán en conta os contactos realizados polos alumnos/as implicados 

e peticións voluntarias do mundo empresarial. 

 

7.-  AVALIACIÓN 

 

A avaliación do módulo da FCT ten por obxecto determinar a competencia 

profesional, entendida esta como a habilidade para realizar papeis ou postos 

de traballo aos niveis requeridos no emprego. Xa que logo, os métodos de 

avaliación deste módulo débense orientar a obter evidencia desa competencia. 

A avaliación da FCT será continua, é dicir, realizarase durante todo o proceso 

formativo correspondente, de acordo coa normativa reguladora. 

Na avaliación deste módulo colaborará a persoa responsable designada por 

cada centro de traballo. O instrumento de seguimento e avaliación do módulo 

de FCT será a carpeta de seguimento e avaliación da FCT. 
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8.- DESENVOLVEMENTO DA FCT NO PERÍODO DE SETEMBRO A  

     DECEMBRO DO 2014 

 

CICLO TITOR/A TOTAL 

ALUMNOS 

TOTAL 

EMPRESAS 

PERÍODO FCT 

 
 

CM 
Laboratorio de 
Imaxe (Grupo 

A Réxime 
Ordinario) 

 

 

Cristina Iglesias 

 

 

8 

 

 

6  

 

 

22/09/14 – 16/12/14 

 
 

CM 
Laboratorio de 
Imaxe (Oferta 

Modular) 

 

Paula Regueira 

 

3 

 

3 

 

22/09/14 – 16/12/14 

 

 

9.- PREVISIÓN DE ALUMNOS QUE REALIZARÁN A FCT NO PERÍODO  

     EXTRAORDINARIO DE XANEIRO A MARZO DE 2015 

 

CICLO FORMATIVO Nº DE ALUMNOS POSIBLES 

 

Laboratorio de imaxe  (Grupo A  

Réxime Ordinario) 

 

5 

 

No grupo de adultos, do ciclo Laboratorio de Imaxe (Oferta Modular), o alumno 

José Antonio Morandeira Costoya ten previsto realizar a FCT no período 

xaneiro-marzo de 2015 se as súas obrigas laborais llo permiten. Os alumnos de 
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réxime ordinario con módulos suspensos que poderían promocionar no caso de 

superaren os módulos pendentes son: Vera González Cores, Juan Francisco 

Mesejo Mesejo, Laura Toba Lemos, Miguel Carballo Álvarez e Javier 

Rodríguez Regos. 

 

 

ANEXO I 
 
RELACIÓN DE ALUMNOS DO CICLO LABORATORIO DE IMAXE (RÉXIME 
ORDINARIO) QUE REMATARON CON ÉXITO TODOS OS MÓDULOS 
TEÓRICO-INSTRUMENTAIS NO CURSO 2013 -2014 E QUE IRÁN A FCT NO 
SEGUNDO CURSO, NO PERÍODO QUE VAI DENDE O 22 DE SETEMBRO 
DE 2014 ATÉ O 16 DE DECEMBRO DE 2014 
 
 
ALUMNOS 
 

 
CENTRO DE TRABALLO 
 

 
Antunes Mera, Brenda María 
 

 
Foto Vigo 
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Santiago, a 22 de setembro de 2014 
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