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PLAN INDIVIDUALIZADO DE FCT

Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

RA1. Realiza actividades básicas de recepción, almacenamento e conservación de 
material de peiteado e estética, identificando as súas características e aplicando os 
procedementos de acordo coas instrucións recibidas.

Adquirida

CA1.1. Interpretáronse as instrucións recibidas e identificouse a documentación asociada aos procesos de 
recepción de mercadorías.

X  

CA1.2. Identificouse a adecuación cualitativa e cuantitativa das mercadorías recibidas respecto ás 
solicitadas, de acordo con instrucións ou procedementos establecidos.

X  

CA1.3. Comunicáronse en tempo e forma as desviacións ou as anomalías detectadas no proceso de 
recepción.

X  

CA1.4. Aplicáronse correctamente os criterios adecuados para realizar as operacións de almacenamento, 
tendo en conta instrucións e/ou normas establecidas.

X  

CA1.5. Clasificáronse as mercadorías seguindo as condicións adecuadas de conservación e seguridade 
laboral.

X  

CA1.6. Controlouse a data de caducidade das existencias.X  

CA1.7. Mantívose o almacén con condicións adecuadas de orde e limpeza.X  

RA2. Participa na limpeza, na desinfección e na preparación dos equipamentos e do 
lugar de traballo, así como en actividades de control de axenda, recepción e atención
da clientela no salón de beleza e de peiteado, tendo en conta a relación entre as 
normas de comportamento e a calidade do servizo prestado.

Adquirida

CA2.1. Realizouse correctamente a hixienización e a desinfección das superficies e da moblaxe.X  

CA2.2. Preparouse adecuadamente o ámbito de traballo en relación co servizo que se vaia realizar, 
interpretando os procedementos específicos da empresa.

X  

CA2.3. Preparáronse os utensilios, os accesorios e os aparellos adecuados a cada técnica.X  

CA2.4. Adaptouse a imaxe persoal á imaxe da empresa, cumprindo os seus requisitos de indumentaria 
laboral e de limpeza.

X  

CA2.5. Rexistráronse citas dos servizos que se vaian prestar, con corrección e seguindo os criterios 
establecidos.

X  

CA2.6. Recibiuse a clientela con amabilidade e educación.X  

CA2.7. Acomodouse e protexeuse a clientela en función da técnica estética que se vaia aplicar e as 
indicacións recibidas.

X  

CA2.8. Solicitouse adecuadamente a información necesaria para a reflectir no expediente do/da cliente/a.X  

CA2.9. Recolleuse a opinión do/da cliente/a para relacionar a súa satisfacción coa calidade do servizo 
aplicado.

X  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

CA2.10. Realizouse a recollida selectiva dos produtos de refugo xerados, recoñecendo as normas 
hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento que se recollen na normativa e as específicas da empresa.

X  

. Aplica, baixo supervisión da persoa responsable, técnicas básicas de lavado, 
acondicionamento e cambios de forma e cor do cabelo, tendo en conta a relación 
entre a técnica seleccionada e os resultados finais, e recoñecendo o efecto dos 
produtos utilizados.

Adquirida

CA3.1. Identificáronse e interpretáronse os procedementos específicos da empresa para a realización do 
lavado, o acondicionamento e o cambio de forma e cor do cabelo.

X  

CA3.2. Identificáronse e relacionáronse as fases e os modos de operar previos ao desenvolvemento de 
cada técnica, atendendo a instrucións e normas establecidas.

X  

CA3.3. Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios previamente ao desenvolvemento 
das técnicas de peiteado que se vaian realizar.

X  

CA3.4. Describiuse a posición ergonómica do/da cliente/a e do/da profesional para realizar os diferentes 
servizos.

X  

CA3.5. Preparouse e protexeuse o/a cliente/a seguindo instrucións e procedementos establecidos na 
empresa.

X  

CA3.6. Aplicáronse baixo supervisión as técnicas de peiteado seguindo instrucións e procedementos 
establecidos, e realizáronse con dilixencia as instrucións recibidas.

X  

CA3.7. Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante todo o proceso.X  

CA3.8. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental.

X  

CA3.9. Completouse o proceso no tempo requirido e indicado pola empresa.X  

4. Aplica baixo supervisión técnicas básicas de manicura e pedicura, depilación e/ou 
descoloración da peluxe, tendo en conta a relación da técnica seleccionada cos 
resultadosfinais e recoñecendo o efecto dos produtos utilizados.

Adquirida

CA4.1. Identificáronse e interpretáronse os procedementos específicos da empresa para a realización da 
manicura, a pedicura e a depilación e/ou descoloración da peluxe.

X  

CA4.2. Identificáronse e relacionáronse as fases e os modos de operar previos ao desenvolvemento das 
técnicas, atendendo a instrucións e normas establecidas.

X  

CA4.3. Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios previamente ao desenvolvemento 
das técnicas estéticas que se vaian realizar.

X  

CA4.4. Preparouse e protexeuse o/a cliente/a seguindo instrucións e procedementos establecidos na 
empresa.

X  

CA4.5. Aplicáronse baixo supervisión as técnicas estéticas seguindo instrucións e procedementos 
establecidos, e realizáronse con dilixencia as instrucións recibidas.

X  

CA4.6. Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante todo o proceso.X  

CA4.7. Describiuse a posición ergonómica do/da cliente/a e do/da profesional para realizar os servizos 
estéticos.

X  

CA4.8. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental.

X  

CA4.9. Completouse o proceso no tempo requirido e indicado pola empresa.X  

Prepara a pel aplicando técnicas de limpeza e protección, e prepara o equipamento 
aplicando maquillaxes sociais ou de fantasía sen próteses, en relación coas nece-
sidades do/da cliente/a, determinando a harmonía estética e cromática, tendo en 
conta o
momento e a circunstancia en que se vaian lucir.

Adquirida

CA5.1. Preparouse adecuadamente a pel para o desenvolvemento das técnicas de maquillaxe, seguindo 
os criterios establecidos pola empresa.

X  

CA5.2. Identificáronse e seleccionáronse os cosméticos segundo as instrucións recibidas, en relación coas 
súas características e coa técnica de maquillaxe que se vaia realizar.

X  

CA5.3. Valorouse a responsabilidade asociada ás actividades profesionais da persoa maquilladora, tendo 
en conta as indicacións recibidas, para favorecer a protección do/da cliente/a e a aplicación das normas 
de seguridade e hixiene.

X  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

CA5.4. Describiuse a posición ergonómica do/da cliente/a e do/da profesional para realizar as maquillaxes.X  

CA5.5. Realizouse a aplicación correcta dos cosméticos decorativos, baixo supervisión e coas indicacións 
da persoa responsable.

X  

CA5.6. Realizouse a limpeza dos utensilios cos produtos indicados e conserváronse en bo estado para o 
próximo uso.

X  

CA5.7. Completouse o proceso no tempo requirido e indicado pola empresa.X  

RA6. Actúa conforme as normas de prevención e riscos laborais da empresa. Adquirida

CA6.1. Cumpriuse a normativa xeral sobre prevención e seguridade, así como a establecida pola empresa.X  

CA6.2. Identificáronse os factores e as situacións de risco que se presenten no seu ámbito de actuación 
no centro de traballo.

X  

CA6.3. Adoptáronse actitudes relacionadas coa actividade para reducir os riscos laborais e ambientais.X  

CA6.4. Empregouse o equipamento de protección individual establecido para cada operación.X  

CA6.5. Utilizáronse os dispositivos de protección das máquinas, dos equipamentos e das instalacións nas 
actividades.

X  

CA6.6. Actuouse segundo o plan de prevención.X  

CA6.7. Mantívose a zona de traballo libre de riscos, con orde e limpeza.X  

CA6.8. Traballouse con criterios de redución do consumo de enerxía e na xeración de residuos.X  

7. Mantén relacións profesionais adecuadas actuando de xeito responsable e 
respectuoso, tanto cos procedementos e as normas da empresa como co resto de 
membros do equipo.

Adquirida

CA7.1. Recoñecéronse e interpretáronse os procedementos e as normas da empresa, amosando unha 
actitude de respecto, en relación co comportamento interno nela.

X  

CA7.2. Incorporouse puntualmente ao posto de traballo e non o abandonou antes do establecido sen 
xustificación.

X  

CA7.3. Actuouse con dilixencia e responsabilidade ante as instrucións recibidas.X  

CA7.4. Mantívose unha comunicación eficaz e respectuosa co resto de membros do equipo.X  

CA7.5. Actuouse mantendo unha actitude de colaboración e de coordinación co resto de membros do 
equipo.

X  

CA7.6. Mantívose unha actitude de aprendizaxe e actualización ante observacións realizadas sobre o 
desempeño das súas funcións.

X  

 Favorable Non favorable Valoración empresa

Titores/as do centro de traballo: Profesor/a titor/a

En Lugo, 21 de xuño de 2019
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