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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 co tipo de 
servizo que presta.

Adquirida

CA1.1. Identificouse 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 clientes 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 necesarias 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 relacionais 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. Puxéronse en marcha 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  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

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. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cambios de tarefas.X  

CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos no desenvolvemento do seu 
traballo.

X  

RA3. Realiza operacións de recepción á clientela, almacenamento e mantemento, 
aplicando os procedementos establecidos pola empresa.

Adquirida

CA3.1. Valorouse a propia imaxe persoal como imaxe de empresa, coidando aspectos como a hixiene 
persoal, a maquillaxe, os peiteados, a indumentaria etc.

X  

CA3.2. Aplicáronse os protocolos de comunicación e atención á clientela deseñados pola empresa.X  

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

CA3.4. Efectuouse a recepción telefónica e presencial de clientes.X  

CA3.5. Colaborouse na organización da axenda de xeito manual ou informatizado.X  

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

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

X  

CA3.8. Leváronse a cabo as actuacións para o mantemento e a limpeza de instalacións, equipamentos e 
utensilios relacionados coas actividades asignadas.

X  

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

Adquirida

CA4.1. Identificáronse os tipos de produtos e servizos que ofrece a empresa.X  

CA4.2. Distinguiuse a tipoloxía da clientela, as súas motivacións e as súas necesidades de compra.X  

CA4.3. Amosáronse actitudes de autocontrol, cortesía, sociabilidade e discreción.X  

CA4.4. Aplicáronse diversos métodos de pechamento de venda.X  

CA4.5. Identificáronse as técnicas de merchandising utilizadas no local para fomentar as compras.X  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

CA4.6. Recoñecéronse os tipos de publicidade que aplica a empresa.X  

CA4.7. Fomentáronse os incentivos para a promoción de vendas.X  

CA4.8. Utilizouse unha linguaxe técnica para informar e asesorar a persoa usuaria sobre os hábitos, 
produtos e servizos de peiteado.

X  

CA4.9. Aplicáronse os procedementos de resolución de reclamacións e queixas.X  

RA5. Personaliza a execución de cambios de forma temporal e permanente, aplicando
os medios e técnicas requiridos.

Adquirida

CA5.1. Interpretáronse os procedementos de execución e as instrucións da empresa para os cambios de 
forma.

X  

CA5.2. Preparouse o posto de traballo.X  

CA5.3. Seleccionáronse medios e produtos en función da técnica que se vaia empregar.X  

CA5.4. Aplicáronse os equipamentos de protección individual (EPI) tanto para o persoal como para a 
clientela.

X  

CA5.5. Valorouse a necesidade de utilizar técnicas previas no cambio de forma.X  

CA5.6. Realizouse o rizamento e/ou o alisamento permanente no tempo e na forma establecidos.X  

CA5.7. Realizáronse peiteados segundo as características e a demandas da clientela.X  

CA5.8. Efectuáronse montaxes de recollidos en función do acto social a que están dirixidos.X  

CA5.9. Valorouse o resultado final como indicador da satisfacción da clientela.X  

CA5.10. Informouse sobre os coidados de mantemento.X  

RA6. Aplica técnicas de corte de cabelo e de barbaría, interpretando as demandas da
clientela.

Adquirida

CA6.1. Preparouse e acomodouse a clientela en función dos requisitos da técnica.X  

CA6.2. Verificáronse as características faciais e pilosas.X  

CA6.3. Seleccionáronse equipamentos, utensilios e cosméticos.X  

CA6.4. Realizáronse as operacións previas.X  

CA6.5. Realizáronse diferentes estilos de corte de cabelo.X  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

CA6.6. Asesorouse e/ou participouse na realización de estilismos de barba e bigote.X  

CA6.7. Adoptáronse as medidas de hixiene, seguridade, prevención de riscos laborais e protección 
ambiental.

X  

RA7. Realiza operacións de cambio de cor segundo as instrucións establecidas. Adquirida

CA7.1. Realizouse a análise para determinar as características e o estado do cabelo da clientela.X  

CA7.2. Aplicáronse pautas de acomodación e protección da clientela para evitar manchas e reaccións 
irritativas.

X  

CA7.3. Cubriuse a ficha técnica.X  

CA7.4. Preparáronse as mesturas de cosméticos segundo instrucións de fábrica.X  

CA7.5. Aplicáronse técnicas de coloración total do cabelo, utilizando tinturas temporais, semipermanentes
e permanentes.

X  

CA7.6. Aplicáronse técnicas de coloración parcial do cabelo.X  

CA7.7. Executáronse procedementos de descoloración do cabelo.X  

 CA7.8. Controlouse o resultado final do cambio de cor e comunicáronse as desviacións producidas.X  

CA7.9. Adoptáronse as medidas estipuladas relativas á prevención de riscos laborais e protección 
ambiental no desenvolvemento das fases de execución do servizo.

X  

RA8. Realiza técnicas de manicura e pedicura, aplicando procedementos 
normalizados de traballo.

Adquirida

CA8.1. Aplicáronse pautas de acomodación da clientela segundo a posición ergonómica máis apropiada 
para o servizo.

X  

CA8.2. Preparáronse materiais, cosméticos e equipamentos no posto de traballo.X  

CA8.3. Preparáronse a pel, as uñas e zona periungueal.X  

CA8.4. Desenvolvéronse técnicas de masaxe de mans e pés.X  

CA8.5. Decoráronse as uñas das mans e dos pés en diferentes estilos.X  

CA8.6. Responsabilizouse da aplicación das medidas de hixiene e desinfección adecuadas segundo as 
normas hixiénico-sanitarias.

X  

 Favorable Non favorable Valoración empresa
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Titores/as do centro de traballo: Profesor/a titor/a

En Lugo, 21 de xuño de 2019
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