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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. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación cos tipos de 
servizos que presta.

Adquirida

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

CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo existentes no sector.X  

CA1.3. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientela co desenvolvemento da 
actividade empresarial.

X  

CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación de servizo.X  

CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvolvemento óptimo 
da actividade.

X  

CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade.X  

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 empresa.

Adquirida

CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse: Dispoñibilidade persoal e temporal necesaria no posto de traballo.
Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, responsabilidade, 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 laboral. Necesidades formativas para a inserción e a 
reinserción laboral no ámbito científico e técnico do bo facer profesional.

X  

CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos fundamentais da Lei de 
prevención de riscos laborais, de aplicación na actividade profesional.

X  

CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional 
e as normas da empresa.

X  

CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo ambiente nas actividades desenvolvidas.X  

CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a área 
correspondente ao desenvolvemento da actividade.

X  

CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as instrucións recibidas.X  

CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación e cos membros 
do equipo.

X  

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

CA2.9. Valoráronse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cambios de tarefas.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. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos no desenvolvemento do seu 
traballo.

X  

RA3. Realiza operacións relacionadas coa acción comercial aplicando os 
procedementos establecidos pola empresa.

Adquirida

CA3.1. Interpretáronse as instrucións recibidas do titor segundo as normas da empresa e comunicáronse 
as desviacións detectadas.

X  

 CA3.2. Valorouse a propia imaxe persoal como imaxe de empresa, coidando aspectos como a hixiene 
persoal, a maquillaxe, o peiteado, a indumentaria, etc.

X  

CA3.3. Aplicáronse os procedementos de acollemento e despedida.X  

CA3.4. Efectuouse a recepción telefónica e presencial da clientela.X  

CA3.5. Organizouse a axenda de xeito manual ou informatizado.X  

CA3.6. Realizáronse, baixo supervisión, operacións de cobramento.X  

CA3.7. Colaborouse na recepción, na distribución, no almacenamento e no control de existencias de 
produtos e materiais utilizados nos servizos ofrecidos pola empresa.

X  

CA3.8. Aplicáronse técnicas de empaquetado e embalaxe xestionando distintos tipos de envíos.X  

CA3.9. Manexáronse os tipos de información e documentación utilizada e xerada ao longo do proceso 
comercial.

X  

CA3.10. Leváronse a cabo as actuacións para o mantemento e a limpeza de instalacións, equipamentos e 
utensilios relacionados coas actividades asignadas.

X  

RA4. Asesora e vende produtos e servizos relacionados co seu posto de traballo 
desenvolvendo as técnicas de márketing.

Adquirida

CA4.1. Aplicáronse os procedementos de comunicación e atención á clientela deseñados pola empresa.X  

CA4.2. Identificáronse os tipos de produtos e servizos que ofrece a empresa.X  

CA4.3. Distinguíronse a tipoloxía da clientela, as súas motivacións e as súas necesidades de compra.X  

CA4.4. Mantivéronse coas persoas usuarias actitudes, valores e normas propias dunha empresa de servizo
como autocontrol, cortesía, sociabilidade e discreción.

X  

CA4.5. Aplicáronse as técnicas de venda. X  

CA4.6. Identificáronse as técnicas de merchandising utilizadas no local para fomentar as compras.X  

CA4.7. Recoñecéronse os tipos de publicidade que aplica a empresa.X  

CA4.8. Fomentáronse os incentivos de promoción de vendas deseñados pola cabina de estética.X  

CA4.9. Utilizouse unha linguaxe técnica para informar e asesorar as persoas usuarias sobre os hábitos, os 
produtos e os servizos estéticos.

X  

CA4.10. Aplicáronse os procedementos de resolución de reclamacións e queixas.X  

RA5. Analiza o órgano cutáneo, as características e as necesidades da clientela e 
rexistra os datos na ficha técnica.

Adquirida

CA5.1. Recoñecéronse os datos que aparecen na ficha estética.X  

CA5.2. Seguíronse as pautas para analizar as características anatomofisiolóxicas e morfolóxicas da zona 
onde se aplique o tratamento.

X  

CA5.3. Recoñecéronse as principais alteracións que determinan a indicación ou contraindicación dos 
servizos propostos.

X  

CA5.4. Organizouse toda a información na ficha técnica.X  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

CA5.5. Propúxose o tratamento ou a técnica máis adecuados tras a análise.X  

RA6. Realiza técnicas decorativas de maquillaxe facial e ungueal, e de colocación de 
uñas artificiais, seguindo procedementos normalizados de traballo.

Adquirida

CA6.1. Interpretáronse as instrucións recibidas para a aplicación de técnicas inherentes á actividade que 
se vai realizar.

X  

CA6.2. Acomodouse a clientela segundo a posición ergonómica máis apropiada para o servizo.X  

 CA6.3. Verificouse a dispoñibilidade de todos os materiais e aparellos para a realización do servizo 
decorativo.

X  

CA6.4. Colocáronse os materiais, os cosméticos e os equipamentos de forma cómoda na cabina de 
estética.

X  

CA6.5. Preparáronse a pel, as uñas e a zona periungueal para a aplicación dun tratamento posterior.X  

CA6.6. Maquillouse segundo as circunstancias persoais, sociais e profesionais da clientela.X  

CA6.7. Executáronse os procesos de elaboración de uñas artificiais segundo as instrucións e as normas 
establecidas.

X  

CA6.8. Decoráronse as uñas das mans e dos pés en diferentes estilos.X  

CA6.9. Aplicáronse as medidas de hixiene e desinfección axeitadas segundo normas hixiénico-sanitarias.X  

RA7. Realiza tratamentos de hixiene e de mantemento e hidratación facial e corporal 
das mans e dos pés tendo en conta a relación entre a secuencia establecida e as 
características da clientela.

Adquirida

 CA7.1. Acomodouse a clientela valorando a súa confortabilidade.X  

CA7.2. Informouse a clientela acerca dos efectos e das sensacións que vai ter durante o tratamento e 
despois deste.

X  

CA7.3. Seleccionáronse os equipamentos e os cosméticos segundo as instrucións do persoal responsable.X  

CA7.4. Preparouse a zona que se vai tratar para aumentar a eficacia do tratamento posterior.X  

CA7.5. Aplicáronse técnicas de hixiene, hidratación e mantemento da pel segundo as necesidades da 
clientela.

X  

CA7.6. Individualizáronse os cosméticos utilizados nestas técnicas co uso de aceites esenciais ou produtos
naturais.

X  

CA7.7. Realizáronse os tratamentos de manicura e pedicura adaptando os procedementos á 
dispoñibilidade de medios da empresa.

X  

CA7.8. Recoñeceuse como indicador da calidade do servizo o aspecto final da clientela, o tempo de 
realización da técnica, a ambientación, etc.

X  

CA7.9. Informouse a persoa usuaria acerca dos tratamentos posteriores que teña que realizar fóra e 
dentro da cabina estética.

X  

. Realiza operacións de eliminación ou descoloración da peluxe corporal utilizando 
procedementos mecánicos e/ou produtos químicos adaptados á análise da persoa 
usuaria.

Adquirida

CA8.1. Avaliáronse as características vasculares do pelo e da pel da clientela.X  

CA8.2. Preparouse a zona que se vai tratar para evitar reaccións irritativas.X  

CA8.3. Realizáronse, baixo supervisión do persoal responsable, as mesturas de cosméticos segundo 
instrucións de fábrica.

X  

CA8.4. Depilouse a peluxe corporal con diversas técnicas mecánicas.X  

CA8.5. Executáronse procedementos de descoloración da peluxe.X  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

CA8.6. Realizouse o tratamento no tempo establecido.X  

CA8.7. Valorouse, como parámetro de satisfacción da clientela, un bo acabamento do servizo.X  

CA8.8. Adoptáronse as medidas estipuladas, relativas a prevención de riscos laborais e protección 
ambiental, no desenvolvemento das fases de execución do servizo.

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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