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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.
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Introdución e contextualización

Debido ó covid-19 decrétase o estado de alarma o 13 de marzo de 2020 , o día 12 de marzo os alumnos acuden por última vez as aulas.
Con data 23 de abril de 2020 publícanse no DOGA as novas condicións para o desenvolvemento das FCT.
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. 

Artigo 2. Módulo de FCT e de Proxecto nas ensinanzas de formación profesional Ante a situación de excepcionalidade e para os efectos de lle
facilitar ao alumnado a realización do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT), flexibilízanse as condicións xerais do seu

desenvolvemento. 1. Na realización da FCT no período ordinario, os centros educativos poderán: a. Reducir a duración deste módulo ata os
mínimos previstos nos reais decretos polos que se establecen os títulos e as súas ensinanzas mínimas: 220 horas no caso de ciclos de grao medio

e de grao superior, e 130 horas nos ciclos de grao profesional básico. Así mesmo, no caso dos programas formativos establecidos na
Comunidade Autónoma de Galicia, a FCT poderá reducirse a 65 horas.  

Baseándonos no anterior artigo os alumnos e 2ºFPbásica de automoción do IES de Curtis empezarán o periodo de prácticas nos talleres o 
día 25 de maio e rematarán as FCT o día 24 de xuño.

Especificacións das actividades a realizar polos alumnos:

ALUMNOS TALLERES

HÉCTOR PEREZ BOUBETA NEUMÁTICOS IRIXOA SL

CRISTIAN PÉREZ GARCÍA TALLERES CLASS. CURTIS

XOSÉ PRADO MARTÍNEZ SEAT TEIXEIRO.SL

MANUEL AMADOR SOUTO SANJURJO SERVICIO NEW HOLLAND Y KUHN

RICARDO VEIRAS PENA TALLERES BAMA. TOURO 

Actividades a realizar:

-Executa  operacións  básicas  de  desmontaxe  e  montaxe  de  elementos  amovibles,  gornecementos  e
conxuntos  de  pechamento  e  elevadores  de  cristais,  identificando  os  seus  elementos,  segundo  as
especificacións de fábrica.

-Selecciona a documentación técnica necesaria para a substitución de elementos amovibles, interpretando
as especificacións de fábrica.

- Realizouse a desmontaxe e a montaxe de elementos amovibles exteriores con diferentes sistemas de
unión  (aparafusada,  roscada,  pegada,  etc.),  seguindo  especificacións  de  fábrica,  e  verificouse  o  seu
funcionamento.

-Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pechamentos e elevadores de cristais segundo especificacións
técnicas, e verificouse o seu funcionamento posterior.

-Realizáronse todas as operacións en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a
saúde e o ambiente.

-Realiza  o  mantemento básico dos circuítos eléctricos  do vehículo  e  verifica  o  seu funcionamento  cos
equipamentos de medida e seguindo especificacións de fábrica.

- Realizáronse medicións eléctricas básicas sobre diferentes circuítos do automóbil,  e relacionáronse os
datos obtidos co funcionamento do circuíto.

- Executouse o mantemento básico do circuíto de carga e arranque, identificando os seus compoñentes e
segundo especificacións técnicas.

- Verificouse a altura de faros cos equipamentos adecuados, de xeito que se axusten aos valores prescritos.

-  Realiza  operacións  de  mantemento  básico  do  motor  e  verifica  o  seu  funcionamento,  seguindo
especificacións de fábrica.  
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- Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto de refrixeración e engraxamento, e verificáronse os niveis
conforme as normas establecidas.

- Substituíronse os elementos básicos nos circuítos de refrixeración e engraxamento segundo as normas
establecidas por fábrica. 

- Repuxéronse as correas de servizo, tendo en conta a súa estrutura e conforme as especificacións de
fábrica. 

- Realiza operacións de mantemento básico de sistemas de suspensión e rodas e de transmisión e freada,
analizando os principios de funcionamento e as actuacións de mantemento requiridas.

-  Realizáronse operacións básicas de desmontaxe e montaxe de elementos do sistema de suspensión,
seguindo especificacións técnicas.

-  Desmontouse  e  montouse  un  pneumático,  e  comprobouse  a  súa  composición,  tendo  en  conta  a
nomenclatura gravada coas súas partes compositivas.

- Realizouse o mantemento básico dos fluídos na caixa de cambios, no diferencial e no circuíto de freos,
verificando os niveis e identificando os elementos que os compoñen.

-  Substituíronse  as  pastillas  e  as  zapatas  de  freo,e  verificouse  o  seu  funcionamento,  conforme  as
especificacións de fábrica.

- Realiza operacións básicas de preparación de superficies dun vehículo, en aceiro e plástico, executando
procesos de enmascaramento e desenmascaramento, e aplicando imprimacións e aparellos segundo os
procedementos establecidos.

- Identificouse o dano por diferentes procedementos e comprobouse o seu nivel (leve, medio e grave).

-Realizáronse operacións de lixadura, limpeza e desengraxamento en superficies metálicas ou plásticas de
acordo coas especificacións técnicas.

- Aplicáronse produtos anticorrosivos con distintos procedementos conforme as especificacións de fábrica.

- Reparáronse danos leves con masilla e comprobouse o acabamento da reparación.X

- Realizáronse procesos de enmascaramento e desenmascaramento conseguindo a protección adecuada
da zona cuberta e segundo especificacións técnicas.

-Executáronse  procesos  de  imprimación  e  aparellamento,  relacionando  o  tipo  co  acabado  superficial
requirido e segundo a ficha técnica de fábrica.

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación. 

Os alumnos farán as prácticas adaptándose ó horario do taller. A titoría e o seguimento levaralo a titora, Marta 
Iglesias López. 
Consistirá nunha primeira toma de contacto telefónica cos alumnos e os talleres, o primeiro día de práticas acudirá
cos alumnos ós talleres para firmar os convenios.
Estará en contacto telefónico, cos talleres e os alumnos, semanalmente, e acudirá de novo ós talleres para dar por
pechado o período de práticas.
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