
                                                                                        

 

Páx1 de 24 

 

  

CONSELLERÍA  DE  EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
 E FORMACIÓN PROFESIONAL. 

IES INDALECIO PEREZ TIZÓN 
Avda. da Concordia s/n 
36 700 – Tui  
886 110749886110759 

ies.indaleciopereztizon@edu.xunta.es 

 

Programación de FCT   

Curso: 2020/21

 
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

36014544 IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN TUI 2020/2021 

 
 
Ciclos formativos 

Código 

familia 

profesional 

Familia profesional 
Código do 

ciclo formativo 
Ciclo formativo Grao Réxime 

COM COMERCIO E 
MARKETING 

CSCOM03 XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS 
COMERCIAIS 

SUPERIOR ORDINARIO 
PRESENCIAL 

COM COMERCIO E 
MARKETING 

CMCOM0 ACTIVIDADES COMERCIAIS MEDIO ORDINARIO 
PRESENCIAL 

ELE ELECTRICIDADE E 
ELECTRÓNICA 

CMELE01 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E 
AUTOMÁTICAS 

MEDIO 
ORDINARIO 

PRESENCIAL 

ELE ELECTRICIDADE E 
ELECTRÓNICA 

CBELE01 ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA BÁSICO 
ORDINARIO 

PRESENCIAL 

 

Obxectivos da FCT 
 Completar a adquisición de competencias profesionais propias de cada título alcanzadas no 

centro educativo. 

 Adquirir unha identidade e unha madureza profesional motivadoras para a aprendizaxe ao 

longo da vida e para a adaptación aos cambios nas necesidades de cualificación. 

 Completar coñecementos relacionados coa produción, a comercialización, a xestión econó-

mica e os sistemas de relacións sociolaborais das empresas, co fin de facilitar a inserción la-

boral. 

 Avaliar os aspectos máis relevantes da profesionalidade alcanzada polo alumnado no centro 

educativo. 

 Acreditar os aspectos requiridos no emprego que non poidan verificarse no instituto por 

esixir situacións reais de traballo. 
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Duración e período 
Ciclo formativo Período extraordinario Período ordinario Horas Xornadas 

CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS 
COMERCIAIS 

 ABRIL-XUÑO 2021 384 48 

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS SET-DEC 2020 ABRIL-XUÑO 2021 410 52 

CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E 
AUTOMÁTICAS 

SET-DEC 2020 ABRIL-XUÑO 2021 410 52 

FPB ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA SET-DEC 2020 ABRIL-XUÑO 2021 320 40 

 

 Este curso non se prevé alumnado en FCT no período extraordinario, xa que o curso 19-20 

todo o alumnado accedeu á FCT no período ordinario.  

 
Equipo docente  

 
Programación da FCT (plans individualizados) 

Capacidades terminais involucradas e actividades formativas 
produtivas asociadas 

A. FP BÁSICA TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDADE E 
ELECTRÓNICA  

Segundo indica a RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvol-

vemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20 

no artigo décimo cuarto: Módulo de Formación en centros de traballo nos ciclos de formación 

profesional básica  

Ciclo formativo Titor/a Coordinadora  

2º CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS 
COMERCIAIS 

María Prieto Piedras 

Beatriz Fernández Bernárdez 

2º CM ACTIVIDADES COMERCIAIS Beatriz Fernández Bernárdez 

2º CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E 
AUTOMÁTICAS 

Juan Carlos Araújo Alfaya 

2º FPB ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA Carlos Barberena  Rodríguez 
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1. Este módulo, con independencia do momento en que se realice, se avaliará logo de alcanzada a 

avaliación positiva nos módulos profesionais asociados ás unidades de competencia do Catálogo 

nacional de cualificacións profesionais incluídas no período de formación en centros de traballo 

correspondente. 

2. Logo da avaliación final de módulos de segundo curso, o equipo docente poderá propor a rea-

lización da FCT ao alumnado con módulos non superados que non estean asociados a unidades 

de competencia: Comunicación e sociedade I ou II, ou Ciencias aplicadas I ou II. Neste caso, o 

equipo docente asignaralle actividades de recuperación e seguimento para os módulos non su-

perados, con indicación expresa da data en que serán avaliados, previa á avaliación final de ciclo.  

3. O alumnado que non supere o módulo de Formación en centros de traballo no período indica-

do anteriormente poderase matricular neste módulo en calquera dos períodos extraordinarios 

establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007. 

4. Logo da avaliación final de ciclo, o alumnado que teña pendente exclusivamente algún dos 

módulos non asociados a unidades de competencia (Comunicación e sociedade I ou II, ou Cien-

cias aplicadas I ou II), sen prexuízo do recollido no artigo 20 da Orde do 13 de xullo de 2015, 

tamén se poderá matricular no módulo de Formación en centros de traballo en calquera dos 

períodos extraordinarios establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007.  

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 

 RA1. Realiza operacións auxiliares na montaxe de instalacións eléctricas e de te- telecomuni-

cacións en edificios, seguindo os procesos do sistema de calidade establecido na empresa e 

os correspondentes protocolos de seguridade. 

 CA1.1. Identificáronse os elementos das instalacións, a súa función e a súa disposición. 

 CA1.2. Realizáronse operacións de mecanizado e construción de tubaxes. 

 CA1.3. Realizouse a colocación, a fixación e a interconexión dos equipamentos e dos ac-

cesorios, utilizando técnicas correctas. 

 CA1.4. Montáronse os cadros eléctricos e os sistemas automáticos de acordo cos esque-

mas das instalacións. 

 CA1.5. Realizáronse e comprobáronse as conexións eléctricas aos elementos periféricos 

de mando e potencia. 

 CA1.6. Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade 

requerida. 

 CA1.7. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

 CA1.8. Participouse dentro do grupo de traballo amosando iniciativa e interese. 
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 RA2. Realiza operacións auxiliares na montaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, 

seguindo os procesos do sistema de calidade establecido na empresa e os correspondentes 

protocolos de seguridade. 

 CA2.1. Identificáronse os elementos de equipamentos eléctricos e electrónicos, a súa fun-

ción e a súa disposición. 

 CA2.2. Realizouse a colocación, a fixación e a interconexión dos equipamentos e dos ac-

cesorios utilizando técnicas correctas. 

 CA2.3. Montáronse os elementos e os sistemas do equipamento. 

 CA2.4. Realizáronse e comprobáronse as conexións eléctricas dos elementos. 

 CA2.5. Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade 

requirida. 

 CA2.6. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

 CA2.7. Participouse dentro do grupo de traballo amosando iniciativa e interese. 

 RA3. Realiza operacións de mantemento preventivo nas instalacións e nos equipamentos 

aplicando instrucións de acordo cos plans de mantemento. 

 CA3.1. Realizáronse intervencións de mantemento preventivo sobre a instalación ou os 

equipamentos. 

 CA3.2. Realizáronse revisións do estado dos equipamentos e dos elementos das instala-

cións. 

 CA3.3. Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos para as opera-

cións de mantemento preventivo. 

 CA3.4. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

 CA3.5. Colaborouse dentro do grupo de traballo amosando iniciativa e interese. 

 CA3.6. Determináronse as posibles medidas de corrección en función dos resultados ob-

tidos. 

 CA3.7. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa de seguridade labo-

ral e de protección ambiental. 

 RA4. Actúa conforme as normas de prevención e riscos laborais da empresa. 

 CA4.1. Cumpriuse a normativa xeral sobre prevención e seguridade, así como a estable-

cida pola empresa. 

 CA4.2. Identificáronse os factores e as situacións de risco que se presentan no seu ámbito 

de actuación no centro de traballo. 
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 CA4.3. Adoptáronse actitudes relacionadas coa actividade para reducir os riscos laborais 

e ambientais. 

 CA4.4. Empregouse o equipamento de protección individual establecido para cada ope-

ración. 

 CA4.5. Utilizáronse os dispositivos de protección das máquinas, equipamentos e instala-

cións nas actividades. 

 CA4.6. Actuouse segundo o plan de prevención. 

 CA4.7. Mantívose a zona de traballo libre de riscos, con orde e limpeza. 

 CA4.8. Traballouse con criterios de redución do consumo de enerxía e na xeración de re-

siduos. 

 RA5. Actúa de xeito responsable e intégrase no sistema de relacións técnico-sociais da em-

presa. 

 CA5.1. Executáronse con dilixencia as instrucións recibidas. 

 CA5.2. Responsabilizouse do traballo que desenvolve, comunicándose eficazmente coa 

persoa adecuada en cada momento. 

 CA5.3. Cumpríronse os requisitos e as normas técnicas, demostrando un bo facer profe-

sional e finalizando o seu traballo nun tempo límite razoable. 

 CA5.4. Amosouse unha actitude de respecto cara ás normas e aos procedementos esta-

blecidos. 

 CA5.5. Organizouse o traballo de acordo coas instrucións e cos procedementos estableci-

dos, cumprindo as tarefas en orde de prioridade e actuando baixo criterios de segurida-

de e calidade nas intervencións. 

 CA5.6. Coordinouse a actividade desempeñada co resto do persoal, informando de cal-

quera cambio, necesidade salientable ou continxencia. 

 CA5.7. Incorporouse puntualmente ao posto de traballo, levando a cabo os descansos ins-

tituídos, e non abandonou o centro de traballo antes do establecido sen motivos debida-

mente xustificados. 

 CA5.8. Preguntáronselle adecuadamente á persoa superior inmediata as posibles dúbi-

das e a información necesaria para o desempeño dos seus labores. 

 CA5.9. Realizouse o traballo conforme as indicacións realizadas polo persoal superior, e 

formuláronse as posibles modificacións ou suxestións no lugar e do modo adecuados. 
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B. CICLO MEDIO INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 

 RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a co-

mercialización dos produtos que obtén. 

 CA1.1. Identificáronse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área. 

 CA1.2. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: prove-

dores, clientes sistemas de produción, almacenaxe, etc. 

 CA1.3. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 

produtivo. 

 CA1.4. Relacionáronse as competencias dos recursos humanos co desenvolvemento da 

actividade produtiva. 

 CA1.5. Interpretouse a importancia de cada elemento da rede no desenvolvemento da ac-

tividade da empresa. 

 CA1.6. Relacionáronse características do mercado, tipo de clientes e provedores, e a súa 

posible influencia no desenvolvemento da actividade empresarial 

 CA1.7. Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes nesta actividade. 

 CA1.8. Relacionáronse vantaxes e inconvenientes da estrutura da empresa fronte a outro 

tipo de organizacións empresariais. 

 RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional de 

acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na em-

presa. 

 CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse: Disposición persoal e temporal que necesita o 

posto de traballo. Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, 

limpeza e seguridade necesarias para o posto de traballo, responsabilidade, etc). Requisi-

tos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional e as medidas de 

protección persoal. Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional. 

Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empre-

sa. Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito labo-

ral. Necesidades formativas para a inserción e reinserción laboral no ámbito científico e 

técnico do bo facer profesional. 

 CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais que cumpra aplicar na 

actividade profesional e os aspectos fundamentais da Lei de prevención de riscos labo-

rais. 
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 CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da acti-

vidade profesional e as normas da empresa. 

 CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respecto polo ambiente nas actividades desen-

volvidas e aplicáronse as normas internas e externas vinculadas. 

 CA2.5. Mantivéronse organizados limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a 

área correspondente ao desenvolvemento da actividade. 

 CA2.6. Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas, e responsabilizouse do 

traballo asignado. 

 CA2.7. Estableceuse unha comunicación e unha relación eficaces coa persoa responsable 

en cada situación e cos membros do seu equipo, e mantívose un trato fluído e correcto. 

 CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e informouse de calquera cambio, necesidade sa-

lientable ou imprevisto. 

 CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a adaptación aos cambios de tarefas 

asignadas no desenvolvemento dos procesos produtivos da empresa, integrándose nas 

novas funcións. 

 CA2.10. Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e os procedemen-

tos no desenvolvemento de calquera actividade ou tarefa. 

 RA3. Monta instalacións eléctricas de baixa tensión aplicando a normativa, así como as nor-

mas de seguridade e do sistema de calidade da empresa. 

 CA3.1. Interpretouse a documentación técnica. 

 CA3.2. Identificáronse os elementos, a súa función e a súa disposición na montaxe. 

 CA3.3. Interpretouse a plan de montaxe da instalación e seleccionáronse as ferramentas 

e os materiais necesarios. 

 CA3.4. Realizáronse as conexións dos elementos e dos equipamentos consonte os es-

quemas das instalacións. 

 CA3.5. Utilizáronse as ferramentas adecuadas en cada fase da montaxe. 

 CA3.6. Realizouse a instalación consonte a normativa. 

 CA3.7. Cumpríronse as normas de seguridade persoal e das instalacións. 

 CA3.8. Actuouse segundo os procedementos do sistema de calidade. 

 CA3.9. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

 CA3.10. Integrouse no equipo de traballo amosando iniciativa e interese. 
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 RA4. Colabora nas operacións e nos trámites de posta en marcha ou servizo das instalacións 

e dos equipamentos, seguindo os procedementos establecidos. 

 CA4.1. Interpretouse o plan de posta en marcha das instalacións e dos equipamentos. 

 CA4.2. Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos para a posta en marcha. 

 CA4.3. Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos de control de seguri-

dade e receptores eléctricos da instalación 

 CA4.4. Programáronse, reguláronse e calibráronse os elementos e os equipamentos se-

gundo as súas características de funcionalidade. 

 CA4.5. Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación. 

 CA4.6. Utilizáronse adecuadamente as ferramentas de man e informáticas, así como os 

instrumentos para a posta en marcha. 

 CA4.7. Cumpríronse as normas de seguridade e de calidade, e o resto da regulamenta-

ción. 

 CA4.8. Formalizouse a documentación requirida polo proceso de posta en marcha. 

 RA5. Realiza o mantemento preventivo das instalacións e dos equipamentos a cargo da em-

presa, aplicando as plans de mantemento correspondentes. 

 CA5.1. Interpretáronse os plans de mantemento. 

 CA5.2. Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados. 

 CA5.3. Comprobáronse a funcionalidade, os consumos eléctricos, os parámetros de fun-

cionamento, etc. 

 CA5.4. Axustáronse e reprogramáronse elementos e equipamentos. 

 CA5.5. Detectáronse e comunicáronse desviacións do plan. 

 CA5.6. Realizouse o mantemento preventivo de acordo coa seguridade e a calidade re-

quiridas. 

 CA5.7. Realizáronse as operacións con criterios de respecto polo ambiente. 

 CA5.8. Colaborouse co equipo de traballo amosando iniciativa e interese. 

 RA6. Colabora no diagnóstico e na reparación de avarías e disfuncións en instalacións e en 

equipamentos, aplicando técnicas e procedementos de mantemento correctivo. 

 CA6.1. Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas reali-

zadas e da observación da funcionalidade da instalación ou do equipamento. 

 CA6.2. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación. 



                                                                                        

 

Páxina 9 de 24 

 

 

 

CONSELLERÍA  DE  EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 

 E FORMACIÓN PROFESIONAL. 

IES INDALECIO PEREZ TIZÓN 
Avda. da Concordia s/n 
36 700 – Tui  
886 110749886110759 

ies.indaleciopereztizon@edu.xunta.es 

 

 CA6.3. Localizouse a avaría de acordo cos procedementos específicos para o diagnóstico 

e a localización. 

 CA6.4. Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos necesarios para realizar o pro-

ceso de reparación 

 CA6.5. Realizouse a desmontaxe seguindo as pautas establecidas, con seguridade, calida-

de e respecto polo ambiente. 

 CA6.6. Substituíronse ou reparáronse os elementos avariados. 

 CA6.7. Restablecéronse as condicións iniciais de funcionalidade da instalación. 

 CA6.8. Interveuse con orde e limpeza, respectando os tempos estipulados nos traballos 

realizados. 

 CA6.9. Formalizouse a documentación establecida nos programas de mantemento. 

 CA6.10. Colaborouse co equipo de traballo amosando iniciativa e interese. 

 RA7. Participa nas tarefas de configuración e valoración de instalacións eléctricas e a súa 

legalización, para o cal realiza esquemas e formaliza a documentación necesaria. 

 CA7.1. Debuxáronse os esquemas eléctricos coa simboloxía establecida. 

 CA7.2. Calculáronse e dimensionáronse as instalacións segundo a normativa. 

 CA7.3. Utilizáronse táboas e ferramentas informáticas. 

 CA7.4. Trazouse a instalación consorte a documentación técnica. 

 CA7.5. Interpretáronse os manuais técnicos dos fabricantes. 

 CA7.6. Elaborouse o orzamento de materiais e de man de obra da instalación. 

 CA7.7. Recoñecéronse os plans estipulados de seguridade, de calidade e de respecto polo 

ambiente. 

 CA7.8. Formalizouse a documentación necesaria para a legalización da instalación. 

 CA7.9. Colaborouse co equipo de traballo amosando iniciativa e interese. 

 

C. CICLO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIAIS 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.  

 RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa, en relación coa produción e coa co-

mercialización dos produtos que obtén e co tipo de servizo que presta.  

 CA1.1. Identificáronse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.  

 CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo exis-

tentes no sector.  
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 CA1.3. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: prove-

dores/as, clientela, sistemas de produción e almacenaxe, etc.  

 CA1.4. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientela co desenvolve-

mento da actividade empresarial.  

 CA1.5. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación 

de servizo.  

 CA1.6. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvol-

vemento óptimo da actividade.  

 CA1.7. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade. 

 RA2. Amosa hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional, de 

acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na em-

presa.  

 CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:  

 Dispoñibilidade persoal e temporal necesaria no posto de traballo.  

 Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, res-

ponsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo.  

 Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional.  

 Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.  

 Actitudes relacionadas co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 

empresa.  

 Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito la-

boral. 

 Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico 

e técnico do bo facer profesional.  

 CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos funda-

mentais da Lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional.  

 CA2.3. Puxéronse en marcha os equipamentos de protección individual segundo os ris-

cos da actividade profesional e as normas da empresa.  

 CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo ambiente nas actividades desenvolvi-

das.  

 CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a 

área correspondentes ao desenvolvemento da actividade.  
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 CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as instru-

cións recibidas. 

 CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación 

e cos membros do equipo.  

 CA2.8. Coordinouse co resto do equipo, comunicando as incidencias salientables que se 

presenten.  

 CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cam-

bios de tarefas.  

 CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos no desenvol-

vemento do seu traballo.  

 RA3. Participa na xestión económica e de tesouraría do pequeno comercio, realizando tare-

fas administrativas, contables e fiscais cos medios informáticos utilizados na empresa co-

mercial. 

 CA3.1. Identificáronse as principais variables económicas e financeiras en que se basea a 

empresa comercial.  

 CA3.2. Valorouse a información de posibles axudas, subvencións, servizos bancarios e 

formas de financiamento para o funcionamento do establecemento comercial.  

 CA3.3. Determináronse as variables que interveñen no sistema de fixación de prezos que 

asegure a rendibilidade e a sustentabilidade da empresa no tempo.  

 CA3.4. Realizáronse tarefas de xestión administrativa e contable da empresa, mediante o 

uso de aplicacións informáticas específicas.  

 CA3.5. Seguíronse pautas de actuación coa clientela definidas no plan de calidade da em-

presa comercial.  

 CA3.6. Actualizáronse as bases de datos da clientela da empresa, garantindo a normativa 

de protección de datos.  

 CA3.7. Determináronse os elementos que compoñen o mercado, o contorno e o compor-

tamento dos/as consumidores/as no ámbito da empresa comercial.  

 CA3.8. Utilizáronse aplicacións informáticas para a obtención, o tratamento, a análise e o 

arquivo de información requirida no sistema de información de márketing (SIM). 

 RA4. Realiza tarefas de aprovisionamento e expedición de mercadorías, utilizando o terminal 

punto de venda e demais medios informáticos.  



                                                                                        

 

Páxina 12 de 24 

 

 

 

CONSELLERÍA  DE  EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 

 E FORMACIÓN PROFESIONAL. 

IES INDALECIO PEREZ TIZÓN 
Avda. da Concordia s/n 
36 700 – Tui  
886 110749886110759 

ies.indaleciopereztizon@edu.xunta.es 

 

 CA4.1. Realizáronse previsións de compra de mercadorías, mediante follas de cálculo ou 

outro software axeitado, con suficiente antelación para asegurar o abastecemento da 

tenda.  

 CA4.2. Valoráronse ofertas de provedores/as e determinouse a máis vantaxosa para a 

tenda, establecendo, de ser o caso, un proceso de comunicación e negociación.  

 CA4.3. Tramitouse a documentación xerada no proceso de abastecemento de mercadorí-

as.  

 CA4.4. Verificouse a recepción de pedidos e informatizáronse para facilitar a súa poste-

rior xestión de existencias.  

 CA4.5. Realizáronse tarefas de recepción, colocación e expedición de mercadorías no al-

macén, tendo en conta as súas características.  

 CA4.6. Manexáronse aplicacións informáticas de xestión e organización de almacéns.  

 CA4.7. Utilizouse o terminal punto de venda para realizar a xestión de existencias do es-

tablecemento comercial.  

 CA4.8. Calculouse a rendibilidade de produtos ou servizos da variedade de produtos da 

tenda, valorando a posibilidade de retirar ou incluír novos produtos ou servizos.  

 RA5. Realiza contactos comerciais coa clientela por diferentes medios, para axudar a cum-

prir os obxectivos comerciais, utilizando técnicas de vendas axeitadas a cada situación.  

 CA5.1. Identificáronse as variables que determinan a estrutura do mercado e das partes 

intervenientes nel.  

 CA5.2. Planificáronse visitas comerciais, atendendo ás características do produto ou ser-

vizo e da clientela tipo da empresa.  

 CA5.3. Leváronse a cabo procesos de negociación comercial, utilizando as técnicas de 

venda axeitadas a cada caso. 

 CA5.4. Formalizouse a documentación xerada nunha operación de compravenda.  

 CA5.5. Utilizouse unha ferramenta de xestión de relación coa clientela (CRM) para rexis-

trar posibles incidencias e valorar a súa inclusión en procesos de fidelización.  

 CA5.6. Realizáronse tarefas de empaquetaxe e etiquetaxe de produtos que requiran un 

tratamento específico para manter o seu estatus de alta gama.  

 CA5.7. Adaptáronse argumentarios de venda a produtos ou servizos técnicos, tales como 

a venda de bens do sector primario, industriais ou produtos inmobiliarios.  

 CA5.8. Realizáronse operacións de telemárketing para captar, fidelizar ou recuperar a 

clientela da empresa.  
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 RA6. Contribúe a manter a tenda en liña da empresa, actualizando o catálogo en liña median-

te as aplicacións informáticas necesarias.  

 CA6.1. Realizáronse accións de captación de clientela para a tenda en liña.  

 CA6.2. Utilizáronse programas específicos de inclusión de textos, imaxes e son na páxina 

web.  

 CA6.3. Realizáronse actualizacións e tarefas de mantemento da páxina web da tenda en 

liña.  

 CA6.4. Realizáronse as tarefas necesarias para que a empresa participe activamente no 

contorno Web 2.0, en blogs, redes sociais, buscadores, chats, etc.  

 CA6.5. Manexáronse a nivel de usuario/a sistemas informáticos utilizados habitualmente 

no comercio.  

 CA6.6. Utilizouse internet para realizar tarefas relacionadas coa xestión comercial da 

empresa.  

 CA6.7. Elaboráronse materiais de comunicación utilizando o software apropiado.  

 CA6.8. Utilizáronse programas de software que automaticen as tarefas comerciais, de 

facturación electrónica e outras tarefas administrativas.  

 RA7. Leva a cabo tarefas de dinamización do establecemento comercial, aplicando técnicas 

axeitadas e utilizando os medios dispoñibles.  

 CA7.1. Dispuxéronse elementos da moblaxe da tenda de xeito que contribúan a conseguir 

os obxectivos comerciais.  

 CA7.2. Realizáronse informes que melloren a fluidez da circulación da clientela polo es-

tablecemento comercial para que permanezan máis tempo no seu interior.  

 CA7.3. Colocáronse as referencias no lineal seguindo planogramas de implantación e re-

posición de produtos.  

 CA7.4. Analizouse a variación nas vendas que se produce ao variar de posición os produ-

tos no lineal.  

 CA7.5. Elaboráronse elementos de cartelaría para animar o establecemento comercial 

mediante rotulación tradicional ou con medios informáticos.  

 CA7.6. Montáronse elementos decorativos no establecemento comercial, seguindo crite-

rios comerciais, e de seguridade e prevención de riscos laborais.  

 CA7.7. Realizáronse escaparates acordes ao momento comercial e valorouse posterior-

mente o impacto producido na clientela.  
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 CA7.8. Realizáronse accións promocionais adecuadas aos obxectivos comerciais e avaliá-

ronse os resultados obtidos.  

 RA8. Informa e atende a clientela, utilizando técnicas de comunicación axeitadas que contri-

búan a mellorar a imaxe da empresa.  

 CA8.1. Identificouse a organización do departamento de atención á clientela da empresa.  

 CA8.2. Utilizáronse as canles de comunicación axeitadas no proceso de información á 

clientela.  

 CA8.3. Clasificouse a documentación xerada no proceso de atención á clientela.  

 CA8.4. Manexáronse ferramentas de xestión de relacións coa clientela.  

 CA8.5. Identificouse a tipoloxía da clientela e das persoas usuarias habituais da empresa.  

 CA8.6. Aplicáronse técnicas de comunicación e negociación na atención de queixas e re-

clamacións.  

 CA8.7. Formalizáronse os documentos xerados na tramitación de queixas e reclamacións.  

 CA8.8. Elaboráronse informes que recollan as principais incidencias, queixas e reclama-

cións, para seren utilizados no sistema de calidade da empresa.  

 

D. CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.  

 RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a co-

mercialización dos produtos que obtén ou co tipo de servizo que presta.  

 CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.  

 CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo exis-

tentes no sector.  

 CA1.3. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: prove-

dores/as, clientela, sistemas de produción e almacenaxe, etc.  

 CA1.4. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientela co desenvolve-

mento da actividade empresarial.  

 CA1.5. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación 

de servizo.  

 CA1.6. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvol-

vemento óptimo da actividade.  

 CA1.7. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade.  
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 RA2. Amosa hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional, de 

acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na em-

presa.  

 CA2.1. Recoñeceuse e xustificouse:  

 Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo.  

 Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, res-

ponsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo. 

 Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional.  

 Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.  

 Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 

empresa.  

 Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito la-

boral.  

 Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico 

e técnico do bo facer profesional.  

 CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos funda-

mentais da Lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional.  

 CA2.3. Puxéronse en marcha os equipos de protección individual segundo os riscos da 

actividade profesional e as normas da empresa.  

 CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo ambiente nas actividades desenvolvi-

das.  

 CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a 

área correspondente ao desenvolvemento da actividade.  

 CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as instru-

cións recibidas.  

 CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación 

e cos membros do equipo.  

 CA2.8. Coordinouse co resto do equipo, comunicando as incidencias salientables.  

 CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cam-

bios de tarefas.  

 CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos no desenvol-

vemento do seu traballo. 
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 RA3. Organiza a implantación dos produtos/servizos nos espazos comerciais, controlando as 

accións promocionais e a montaxe de escaparates.  

 CA3.1. Determinouse a amplitude e a profundidade da variedade de produtos, para al-

canzar os obxectivos comerciais establecidos.  

 CA3.2. Colocáronse os produtos ou servizos nos lineais, seguindo criterios de rendibili-

dade e imaxe.  

 CA3.3. Implantáronse accións promocionais no punto de venda, aplicando as técnicas de 

merchandising adecuadas.  

 CA3.4. Dispuxéronse os elementos que forman parte do escaparate virtual, respectando a 

fisionomía do escaparate físico e a imaxe corporativa da empresa.  

 CA3.5. Seleccionáronse os elementos do interior e do exterior do establecemento comer-

cial para alcanzar a imaxe e os obxectivos desexados.  

 CA3.6. Definíronse as especificacións do escaparate comercial co fin de atraer a clientela 

potencial.  

 CA3.7. Organizouse a montaxe do escaparate de acordo co proxecto establecido e oorza-

mento dispoñible.  

 RA4. Participa no deseño, na aplicación e no seguimento das políticas de márketing da em-

presa, analizando a información dispoñible no SIM e a obtida da rede de vendas e dos estu-

dos comerciais realizados.  

 CA4.1. Realizáronse estudos comerciais de interese para a empresa, con vistas á súa en-

trada en novos mercados interiores ou exteriores.  

 CA4.2. Seleccionouse a forma máis adecuada de entrada nun mercado, analizando os fac-

tores que definen a estrutura das canles de distribución.  

 CA4.3. Seleccionáronse as accións de promoción comercial máis adecuadas, analizando 

as alternativas de comunicación comercial dispoñibles.  

 CA4.4. Analizáronse as variables do márketing mix, as tendencias e a evolución do mer-

cado, para mellorar a posición do produto ou servizo, a fidelización da clientela e o in-

cremento das vendas.  

 CA4.5. Elaboráronse informes sobre os produtos ou servizos, coas ferramentas informá-

ticas necesarias, para os adecuar ás necesidades da clientela e á definición da política de 

produto.  
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 CA4.6. Elaboráronse informes sobre os prezos adecuados do produto ou servizo, coas fe-

rramentas informáticas necesarias, analizando os custos, a competencia e as estratexias 

comerciais na política de prezos.  

 CA4.7. Elaboráronse informes sobre a forma e a canle de distribución comercial adecua-

dos ao produto ou servizo, coas ferramentas informáticas necesarias, para a toma de de-

cisións na política de distribución.  

 CA4.8. Elaboráronse informes sobre accións de publicidade e promoción, coas ferramen-

tas informáticas necesarias, para a toma de decisións na política de comunicación.  

 CA4.9. Realizouse o seguimento do plan de márketing para detectar as desviacións pro-

ducidas nos obxectivos definidos.  

 RA5. Colabora no lanzamento e na implantación de produtos ou servizos no merca-

do,participando na xestión de vendas e na distribución a través de canles tradicionais e/ou 

electrónicas.  

 CA5.1. Organizouse a información dispoñible do plan de márketing, do informe do pro-

duto ou servizo, da rede de venda e dos datos da clientela, para o lanzamento e a implan-

tación dun produto ou servizo no mercado.  

 CA5.2. Definíronse accións de marketing e promoción para lanzar e prolongar a existen-

cia de produtos e servizos, reforzando a imaxe de marca fronte á competencia.  

 CA5.3. Coordinouse a implantación do produto ou servizo na rede de vendas, aplicando 

as técnicas de merchandising e estratexias de promoción establecidas.  

 CA5.4. Realizáronse accións de venda de produtos ou servizos, aplicando técnicas de 

venda e negociación adecuadas.  

 CA5.5. Atendéronse e resolvéronse as reclamacións presentadas pola clientela ou as per-

soas usuarias. 

 CA5.6. Xestionáronse os procesos de seguimento e os servizos posvenda segundo os cri-

terios establecidos pola empresa.  

 CA5.7. Utilizouse internet como soporte publicitario da empresa e dos seus produtos.  

 CA5.8. Realizáronse vendas electrónicas dos produtos a través da tenda virtual.  

 RA6. Define as estratexias comerciais que cumpra seguir, xestionando a forza de vendas e 

coordinando os/as comerciais.  

 CA6.1. Obtívose información relativa ás actividades de venda para fixar o plan de actua-

ción comercial da empresa.  
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 CA6.2. Elaboráronse informes a partir dos datos da clientela, do persoal vendedor, da 

competencia, do produto e doutros factores, para facilitar a toma de decisións sobre es-

tratexias comerciais.  

 CA6.3. Organizáronse os datos e a información obtidos, utilizando aplicacións informáti-

cas que permiten presentar os resultados en forma de gráficos e diagramas. 

 CA6.4. Detectáronse novas oportunidades de negocio calculando taxas, tendencias e co-

tas de mercado.  

 CA6.5. Organizáronse os recursos humanos e técnicos necesarios para desenvolver o 

plan de vendas.  

 CA6.6. Informouse o equipo de comerciais sobre as estratexias, as tácticas e os compor-

tamentos que deben seguirse para favorecer o cumprimento dos obxectivos do plan de 

vendas.  

 CA6.7. Establecéronse sistemas de seguimento e control da actividade do equipo comer-

cial.  

 CA6.8. Supervisouse o cumprimento dos obxectivos e das cotas de venda do equipo co-

mercial para adoptar posibles medidas correctoras. 

 RA7. Desenvolve tarefas de organización, xestión e verificación nos procesos de aprovisio-

namento e almacenaxe de mercadorías, garantindo a integridade destas e a mellora de espa-

zos e medios dispoñibles.  

 CA7.1. Establecéronse as necesidades de compra de materiais e produtos, evitando a 

aparición de problemas de desabastecemento.  

 CA7.2. Elaboráronse ordes de compra de materiais, indicando o momento e o destino no 

almacén.  

 CA7.3. Seleccionáronse provedores/as e negociáronse as condicións da compra.  

 CA7.4. Xestionáronse as existencias do almacén, asegurando o seu aprovisionamento e a 

súa expedición.  

 CA7.5. Valoráronse economicamente as existencias do almacén, aplicando os métodos de 

cálculo máis usuais.  

 CA7.6. Xestionouse e controlouse o orzamento do almacén, identificando desviacións 

provenientes da asignación de custos.  

 CA7.7. Supervisáronse os procesos realizados no almacén, implantando sistemas de me-

llora da calidade do servizo e plans de formación e reciclaxe do persoal.  
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 CA7.8. Utilizáronse ferramentas informáticas adecuadas para xestionar as compras e as 

existencias de produtos no almacén.  

 RA8. Participa na xestión económica e financeira da empresa, seguindo as instrucións recibi-

das.  

 CA8.1. Identificáronse os organismos que informan sobre a obtención de axudas e sub-

vencións públicas para a adquisición e a renovación de activos.  

 CA8.2. Identificáronse os instrumentos financeiros e de crédito máis habituais para o fi-

nanciamento dos investimentos e xestionouse a obtención dun crédito ou un préstamo 

nunha entidade financeira. 

 CA8.3. Clasificouse a documentación xerada no proceso de atención á clientela.  

 CA8.4. Elaboráronse e xestionáronse facturas, recibos e documentos de cobramento e 

pagamento dos produtos vendidos ou servizos prestados, aplicando as normas mercantís 

e fiscais de facturación.  

 CA8.5. Desenvolvéronse tarefas de organización, rexistro e arquivo da documentación 

xerada na empresa.  

 CA8.6. Interpretouse a normativa e os requisitos de emisión e recepción de facturas elec-

trónicas e analizáronse as vantaxes e os beneficios que reporta a facturación electrónica.  

 CA8.7. Calculáronse custos e determinouse a rendibilidade dos investimentos e a solven-

cia e a eficiencia da empresa, analizando os datos económicos e a información contable 

dispoñibles.  

 CA8.8. Participouse no proceso contable e fiscal da empresa, aplicando a normativa mer-

cantil e fiscal e os principios e as normas do Plan xeral contable. 

Plan de seguimento 

 Cada titor/a, de acordo coas horas destinadas a titoría no seu horario do centro, contactará 

cos alumnos/as cada quincena para realizar o seguimento da F.C.T., distribuíndo os alum-

nos/as individualmente, dependendo das necesidades horarias das empresas, de aspectos de 

organización e coordinación e demais circunstancias persoais. Sempre que sexa posible, e 

como consecuencia da situación sanitaria derivada da COVID-19, estas reunións faranse a 

través de medios telemáticos reducindo a mobilidade do alumnado no centro. 

 Cada titor/a, levará a cabo un plan de visitas previstas ó centro de traballo, para os efectos 

de manter entrevistas co responsable do centro produtivo, facendo un seguimento das acti-
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vidades que o alumno/a realiza e o rexistro das mesmas, tendo en conta os seguintes aspec-

tos: 

 Os titores/as visitarán ós Centros de Traballo no horario que teñen asignado para titorí-

as, sempre que as circunstancias o permitan, xa que na maioría dos casos teñen que ir fo-

ra de seu horario laboral (tardes libres) e incluso fora do horario do propio centro (ven-

res tarde e sábados) dependendo das citas previas cos responsables das empresas. 

 As citas coas empresas non se poden facer con antelación a data de presentación de este 

plan de seguimento, xa que os responsables das empresas son reacios a fixar e despois 

manter dita data, xa que argumentan falta de tempo, ocupacións, viaxes, reunións, feiras, 

etc.. En moitos casos non queren que o titor/a do centro os visite con tanta frecuencia 

(quincenal) pois non teñen tempo dispoñible a súa disposición. Así pois os titores/as te-

ñen que chamar por telefono con 2 a 5 días de antelación para concertar unha visita. 

 Por todo elo, as visitas que procuran facer os titores/as son as visitas de presentación do 

alumnado (todas xa feitas neste momento), entrega de documentación, aclaración e solu-

ción de posibles problemas, e avaliación dos alumnos/as. Completando toda esta labor 

co seguimento da F.C.T. a través de chamadas telefónicas . 

 Cada vez que un titor/a saia do Centro para realizar actividades de seguimento da for-

mación en Centros de Traballo cubrirá a "Autorización de actividades de seguimento" 

firmada polo titor/a, coordinadora e autorización do Director do centro, indicando o día, 

o total de horas e os quilómetros realizados, así como o medio de transporte usado.  

 Sempre que sexa posible, e como consecuencia da situación sanitaria derivada da COVID-

19, estas reunións faranse a través de medios telemát,icos reducindo os contactos pre-

senciais dos titores co persoal das empresas. 

 De acordo con este plan de seguimento elaboramos a relación das empresas onde están 

realizando a formación os alumnos/as actualmente, e os que non a fagan nesta quenda, 

farán as prácticas nas Empresas coas que teñamos convenios firmados, así como en no-

vas Empresas con novos convenios, sempre en tódolos casos, comunicando dita informa-

ción a Inspección Educativa e a Dirección Xeral de Ordenación Educativa e F.P. 

 Seguimento do alumnado que realice a FCT no estranxeiro farase por medios informáti-

cos (correo electrónico, vídeo conferencia,... ) e telefónicos (chamadas, what´s app,...) no 

caso do alumnado e medios informáticos nos contactos coas empresas. 
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Alumnado no período extraordinario (sep-dic 2020) 

 

 

Ciclo formativo Alumno/a Empresa  Período  

2º CM ACTIVIDADES COMERCIAIS 

GHANIM EL HAIRI, OMAR HIPER GADIS 21 sep – 2 dic 

KHIAR, SANAE LIBRERÍA IRIS 21 sep – 2 dic 

OLIVEIRA EXPÓSITO, LOURDES CALZADOS GONZÁLEZ 21 sep – 2 dic 

PÉREZ NICOLAO, ANDREA CHÉVERE 21 sep – 2 dic 

ZONI CICCHIELLO, CARMEN HIPER GADIS 21 sep – 2 dic 

2º CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 
E AUTOMÁTICAS 

BALIÑAS NOVO, SENÉN 
ELECPOR INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO. 
21 sep – 2 dic 

CASALEIRO PIÑA, ALBERTO NOVELEC RÍAS BAIXAS 
21 sep – 2 dic 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, JAVIER ELECTROGRANXA 
21 sep – 2 dic 

GREGORES VÁZQUEZ, RAÚL JUAN R. FONT 
21 sep – 2 dic 

NÓVOA PARAMOS, DIEGO 
INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO TEAGSA 
25 sep – 9 dic 

VILANOVA PEREIRA, ROBERTO TESWATER GLOBAL S.L.U 
21 sep – 2 dic 

2º FPB ELECTRICIDADE E 
ELECTRÓNICA 

LORENZO ROMERO, ÁLVARO ELECTRICIDAD BAIXO MIÑO 1 oct – 25 nov 

LUIS FERNÁNDEZ, ÓSCAR NARATEL 1 oct – 25 nov 

ROMÁN DAS DORES, RAÚL 
ELECTRICIDAD HERMANOS 

REQUEJO 
1 oct – 25 nov 
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Na actualidade non se sabe qué alumnado accederá a FCT dos ciclos formativos no período 

ordinario de abril a xuño de 2020, polo que nese momento procederase a realizar a asignación 

de empresa. 

Na actualidade estamos recollendo contactos con empresas interesadas ou potencialmente 

interesadas para renovar e actualizar a base de datos para a FCT. 

Avaliación e cualificación 

A avaliación ten por obxecto determinar a competencia profesional, e a cualificación final 

do alumno será “Apto” ou “Non apto”, e será aplicada pola empresa. 

 O Instrumento de seguimento e avaliación do módulo de FCT será a carpeta de seguimento e 

avaliación da FCT. É obrigatoria na xestión da formación en centros de traballo, ten carácter 

individual e deberá cubrirse ao longo do desenvolvemento da FCT. Incluirá os seguintes do-

cumentos: 

 Identificación da carpeta 

 Plan individualizado 

 Follas semanais para o seguimento das actividades 

 Validación do contido da carpeta pola secretaría do centro. 

 O alumnado reflectirá nas follas semanais de seguimento as tarefas que desenvolva na em-

presa, que serán supervisadas polo profesor/a-titor/a durante a xornada quincenal destina-

da á acción titorial no centro educativo, á que asistirá o alumnado que estea durante ese pe-

ríodo realizando a FCT. 

 Na avaliación deste módulo de FCT colaborará a persoa responsable designada por cada 

centro de traballo para o seguimento da formación do alumnado durante a estadía nel. Esta 

colaboración na avaliación expresarase indicando no plan individualizado as capacidades 

adquiridas ou non no centro de traballo. 

 Unha vez rematado o período previsto para o desenvolvemento da FCT, a secretaría do cen-

tro formalizará a dilixencia de pechamento para validar a documentación de que consta a 

carpeta de seguimento e avaliación de FCT do alumno/a, a quen posteriormente se lle entre-

gará. 

 Unha vez realizado o módulo de FCT celebrarase a avaliación final correspondente. A cualifi-

cación do módulo de FCT expresarase nos termos de apto/a ou non apto/a.  
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 O alumnado que realice a FCT no estranxeiro recibirá unha certificación EUROPASS da súa 

estadía, así como unha certificación do Instituto na que conste a estadía e o número de horas 

realizadas na empresa no estranxeiro. 

 Poderá ser excluído dun convenio para a realización da FCT na correspondente convocatoria 

un alumno/a nos seguintes casos: 

 Por faltas de asistencia: o número de faltas non poderá ser superior ao 10% das horas da 

duración do módulo, cun máximo de 41 horas no Ciclo Medio Instalacións Eléctricas e Au-

tomáticas, 32 horas do título de formación profesional básica en Electricidade e Electró-

nica, 41 horas no Ciclo Medio de Actividades Comerciais e 38 horas no Ciclo Superior de 

Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. 

 Por actitude incorrecta, atendendo ao código disciplinario da empresa, ou por falta de 

aproveitamento, logo de audiencia ao alumno/a. 

 

Acción de divulgación e captación de empresas 

O Equipo de Traballo (Coordinadora e titores/as) teñen previsto incrementar o número 

de empresas colaboradoras para tódolos Ciclos Formativos, mención especial merece o Ciclo 

Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais onde sería necesario buscar empresas que 

teñan departamento de marketing, xa que son reducidas as que o teñen, e de establecementos 

comerciais de tamaño grande, para que os nosos alumnos/as poidan mellorar a súa formación 

nestes departamentos, máis afíns ao ciclo formativo. 

Para este curso educativo segue sendo unha das tarefas principais a de dar a coñecer ás 

empresas do noso contorno a oferta das nosas ensinanzas educativas profesionais, co obxectivo 

de que acollan ós alumnos para a realización das prácticas da FCT. Neste ano, e a pesar da situa-

ción vivida en relación á pandemia provocada pola COVID-19, as empresas seguen amosando 

interese por establecer relacións co instituto, demandando información acerca da FCT ou solici-

tando contactos con antigos alumnos con vistas a contratar. No sector das empresas eléctricas 

detectamos que algunhas empresas traballan para empresas grandes que exixen unha formación 

e cualificación nos empregados que acceden ás súas instalacións, formación e cualificación que o 

noso alumnado non posúe aínda; este feito dificulta a realización de FCT na FP Básica e no ciclo 

medio de instalacións eléctricas. Tamén solicitan a certificación do curso de riscos laborais. 

Especialmente os nosos esforzos estarán orientados en buscar convenios de colabora-

ción para a realización das prácticas dos alumnos/as da FP Básica de Electricidade. 
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Temos tamén especial preocupación polo trato que lle prestan as empresas aos nosos 

alumnos, así como a formación que adquiren, e tamén e importante manter boas relacións co fin 

de que estas sexan instrumentos de referencia para a colocación laboral do noso alumnado. 

Incidiremos na divulgación dos Programas Formativos con todas as empresas do entor-

no: Polígono Industrial de Porriño e de Tui, A Guarda, Gondomar, Salvaterra, Salceda, Vigo e To-

miño. Terase en conta a residencia dos nosos alumnos/as, para que o desprazamento e gastos 

orixinados na realización das prácticas sexan os mínimos posibles. 

Así mesmo, recollemos tódalas propostas da Comunidade Educativa e visitaremos as 

empresas necesarias, facendo o correspondente estudio para que os nosos alumnos/as poidan 

poñer en práctica as súas capacidades, e consolidar os obxectivos conseguidos no centro educa-

tivo. 

As distintas visitas serán realizadas durante as horas destinadas para titoría e  coordina-

ción da FCT nos nosos horarios lectivos, así como si fose necesario, faranse as visitas fóra do 

horario laboral do titor e colaborador, así como fora do horario do propio Centro. 


