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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 coa produción e 
coa comercialización dos produtos e dos servizos que ofreza.

Adquirida

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

CA1.2. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: provedores, clientela, 
sistemas de produción e de almacenaxe, etc.

X  

CA1.3. Identificáronse os procedementos e as técnicas de traballo no desenvolvemento do proceso 
produtivo.

X  

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

X  

CA1.5. Interpretouse a importancia de cada elemento da rede no desenvolvemento da actividade da 
empresa.

X  

CA1.6. Relacionáronse as características do mercado e o tipo de clientela e de provedores coa súa 
influencia no desenvolvemento da actividade empresarial.

X  

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

CA1.8. Recoñecéronse as vantaxes e os inconvenientes da estrutura da empresa fronte a outro tipo de 
organizacións empresariais.

X  

RA2. Aplica hábitos éticos e laborais, e desenvolve o seu labor profesional consonte 
as características do posto de traballo e os procedementos establecidos na empresa.

Adquirida

CA2.1. Recoñeceuse e xustificouse: Disposición persoal e temporal que precise o posto de traballo. 
Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.)e profesionais (orde, limpeza e seguridade necesarias 
para o posto de traballo, responsabilidade, etc.). Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na 
ctividade profesional e as medidas de protección persoal. 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 
da persoa profesional.

X  

CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais aplicables na actividade profesional e 
os aspectos fundamentais da lei de prevención de riscos laborais.

X  

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

X  

CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respecto polo ambiente nas actividades desenvolvidas, e 
aplicáronse as normas internas e externas vinculadas.

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. Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas, e responsabilizouse do traballo asignado.X  

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.

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

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

CA2.8. Coordinouse co resto do equipo para informar de calquera cambio, necesidade salientable ou 
mprevisto.

X  

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.

X  

CA2.10. Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e dos procedementos no 
desenvolvemento de calquera actividade ou tarefa.

X  

RA3. Monta equipamentos informáticos, seguindo os procesos do sistema de 
calidade establecidos.

Adquirida

CA3.1. Interpretouse a documentación técnica.X  

CA3.2. Localizáronse, fixáronse e conectáronse os elementos e os accesorios dos equipamentos.X  

CA3.3. Verificouse a carga do software de base.X  

CA3.4. Instaláronse periféricos.X  

CA3.5. Verificouse o seu funcionamento.X  

CA3.6. Operouse con equipamentos e ferramentas seguindo criterios de calidade.X  

CA3.7. Traballouse en grupo, e amosouse iniciativa e interese.X  

RA4. Participa no diagnóstico e na reparación de avarías aplicando técnicas de 
mantemento correctivo.

Adquirida

CA4.1. Elaborouse un plan de intervención para a localización da avaría.X  

CA4.2. Identificáronse os síntomas das avarías e das disfuncións.X  

CA4.3. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría.X  

CA4.4. Montáronse e desmontáronse elementos.X  

CA4.5. Utilizáronse ferramentas e software na reparación da avaría.X  

CA4.6. Localizouse e documentado a avaría.X  

CA4.7. Substituíronse os compoñentes responsables da avaría.X  

RA5. Instala sistemas operativos e aplicacións respectando o plan de traballo e as 
necesidades da clientela.

Adquirida

CA5.1. Comprendéronse as ordes de traballo.X  

CA5.2. Realizáronse as operacións de instalación do sistema operativo e das aplicacións.X  

CA5.3. Configurouse o sistema operativo consonte os requisitos.X  

CA5.4. Verificouse o funcionamento do equipamento despois da instalación.X  

CA5.5. Formalizouse a documentación segundo os procedementos da empresa.X  

CA5.6. Restauráronse datos aplicando as normas de seguridade establecidas.X  
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Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades formativas/criterios de avaliación.

     Desmarcar aquelas que non van ser realizadas

RA6. Participa na instalación, na posta en marcha e no mantemento de pequenas 
instalacións con servizos de rede local e internet, e documenta as intervencións.

Adquirida

CA6.1. Interpretouse documentación técnica relativa ao hardware e ao software.X  

CA6.2. Identificáronse os elementos da instalación.X  

CA6.3. Montáronse canalizacións.X  

CA6.4. Realizáronse e verificáronse conexións.X  

CA6.5. Efectuáronse monitorizacións de redes.X  

CA6.6. Instaláronse controladores.X  

CA6.7. Instaláronse adaptadores de comunicacións.X  

CA6.8. Especificáronse os parámetros básicos de seguridade.X  

CA6.9. Elaborouse un manual de servizo e mantemento.X  

RA7. Asiste o usuario e resólvelle problemas da explotación de aplicacións, segundo 
as normas da empresa.

Adquirida

CA7.1. Identificáronse as necesidades do usuario.X  

CA7.2. Aplicáronse técnicas de comunicación co usuario.X  

CA7.3. Realizáronse copias de seguridade da información.X  

CA7.4. Arranxouse o problema nos tempos indicados pola empresa.X  

CA7.5. Asesorouse o usuario sobre o funcionamento da aplicación ou do equipamento.X  

ticipa en tarefas de instalación, configuración e mantemento de sistemas que 
xestionen contidos, aprendizaxe a distancia, ficheiros, etc., seguindo o plan de 
traballo establecido.

Adquirida

CA8.1. Comprendeuse o plan de traballo.X  

CA8.2. Identificáronse os requisitos.X  

CA8.3. Realizáronse copias de seguridade da información.X  

CA8.4. Desenvolveuse o plan de traballo segundo as normas de calidade establecidas.X  

CA8.5. Documentouse o desenvolvemento e o resultado do plan de traballo.X  

CA8.6. Aplicáronse criterios de seguridade no acceso á información.X  

CA8.7. Realizáronse as probas de funcionalidade que verifiquen os cambios realizados.X  

CA8.8. Documentáronse as modificacións implantadas.X  

CA8.9. Informouse o usuario sobre as tarefas realizadas.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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