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1. Introdución 

1.1 Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15005269 IES Urbano Lugrís A Coruña 2022-2023 

1.2 Ciclo formativo 

Código da 
familia 

profesional 

Familia profesional Código do 
ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ELE Electricidade e electrónica SELE04 Mantemento electrónico Superior Persoas 

adultas 

1.3 Módulo profesional 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Horas 
anuais 

MP1060 Proxecto de Mantemento electrónico  26 

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración e coordinación Javier Lendoiro Miramontes 
María Ángel Pedre Lorenzo 
Guillermo Benito Antón Crespo 
Marcos Gómez Maroño 

2. Introdución e contextualización 

Nos ciclos de grao superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-

ción, a avaliación do módulo de FCT e do módulo de Proxecto realizarase de conformi-

dade co disposto no artigo 26.1 e 26.2 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regu-

lan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensi-

nanzas de formación profesional inicial, de modo que a realización dos módulos con ca-

rácter integrado derivará na cualificación do módulo de Proxecto de maneira numérica, 

entre un e dez, sen decimais, e a cualificación do módulo profesional de Formación en 
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centros de traballo cualificarase como “apto/a” ou “non apto/a”, e non se terá en conta 

para calcular a nota media do expediente académico. 

O presente documento describe os requisitos que deberá cumprir o proxecto e a pre-

sentación do mesmo. 

Este módulo organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva. A atribución do-

cente será a cargo do profesorado que imparta docencia no ciclo formativo, como a 

normativa ampara. 

Toda esta información será facilitada ao alumnado en reunións convocadas polo titor. 

3. Especificacións sobre as características e 

alcance do traballo a realizar no 

desenvolvemento do módulo 

O módulo de proxecto incluído no currículo deste ciclo formativo ten por finalidade a 

integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, per-

soais e sociais características do título que se abordaron no resto dos módulos profe-

sionais, xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.  

O proxecto tratará de desenvolver unha idea de negocio, produto, proposta de innova-

ción do alumnado que puidera ser desenvolvido nunha empresa, xa existente ou de nova 

creación que estea relacionada co sector da electrónica e sobre todo co mantemento de 

produtos electrónicos. 

Deberá ser orixinal e elaborado polo propio alumno/a e deberá incluír os contidos que 

se especifican no apartado 4 deste documento e seguindo a orde que se mostra neste 

índice-guión.  

Aplicaranse os coñecementos adquiridos durante o ciclo formativo dende unha perspec-

tiva práctica, de xeito que teña un carácter útil e real sobre as actividades a realizar pa-

ra o desenvolvemento da idea que se propón. 

Todas as dúbidas con respecto ao proxecto de ciclo teranse que formalizar por e-mail 

aos respectivos profesores. 

4. Resultados de aprendizaxe, criterios e 

instrumentos de avaliación 

RA1. Identifica necesidades do sector do mantemento electrónico en relación con 

proxectos tipo que as poidan satisfacer. 
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– CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizati-
vas eo tipo de produto ou de servizo que ofrezan. 

– CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo indicando a estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento. 

– CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas. 

– CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector. 

– CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas 
previstas. 

– CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto. 

– CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos, e as 
súas condicións de aplicación. 

– CA1.8. Identificáronse posibles axudas ou subvencións para a incorporación de no-
vas tecnoloxías de produción ou de servizo que se propoñan. 

– CA1.9. Elaborouse o guión de traballo que se vaia seguir para a elaboración do 
proxecto. 

RA2. Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no título, que 

inclúan o desenvolvemento das súas fases. 

– CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no pro-
xecto. 

– CA2.2. Realizouse o estudo de viabilidade técnica do proxecto. 

– CA2.3. Identificáronse as fases ou partes do proxecto e o seu contido. 

– CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu alcance. 

– CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o pro-
xecto. 

– CA2.6. Realizouse o orzamento económico correspondente. 

– CA2.7. Identificáronse as necesidades de financiamento para a súa posta en mar-
cha. 

– CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño. 

– CA2.9. Identificáronse os aspectos que cumpra controlar para garantir a calidade 

do proxecto. 

RA3. Planifica a posta en práctica ou execución do proxecto, e determina o plan de 

intervención e a documentación asociada. 

– CA3.1. Estableceuse a secuencia das actividades en función das necesidades de 
execución. 

– CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade. 

– CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a ca-
bo as actividades. 

– CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das activida-
des. 

– CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en funcionamento e definiuse o 
plan 
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– de prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos necesarios. 

– CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de 

execución. 

– CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en 
práctica. 

– CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a execución. 

RA4. Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do pro-

xecto, e xustifica a selección de variables e dos instrumentos empregados. 

– CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou as interven-
cións. 

– CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación. 

– CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que poidan 
presentarse durante a realización das actividades, así como a súa posible solución 
e o seu rexistro. 

– CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os posibles cambios nos recursos 
e nas actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro. 

– CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das ac-
tividades e do proxecto. 

– CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación dos usua-
rios ou clientes, e elaboráronse os documentos específicos. 

– CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condi-
cións do proxecto, cando este exista. 

5. Relación de actividades a desenvolver polo 

alumnado, xunto coa coordinación e 

participación do profesorado 

Os contidos que o alumnado deberá de desenvolver no seu proxecto serán os indicados 

no seguinte apartado anexo MEL e deberán adecuarse a este índice. Este anexo seralle 

entregado ao alumnado. 

Neste índice de proxecto o alumnado terá a información de que profesor/a dirixe cada 

parte do proxecto e quen informará e asesorará de como se debe desenvolver. 

6. Anexo MEL 

A continuación entregarase o alumnado os correos de contacto dos profesores implica-

dos no seguimento e os módulos do ciclo que imparten para a que o alumno poida rea-

lizar a consulta a quen crea máis adecuado. 

Javier Lendoiro Miramontes ....................javier.lendoiro.miramontes@edu.xunta.gal 
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María Ángel Pedre Lorenzo .....................adultos.lugris@gmail.com 

Guillermo Benito Antón Crespo..............ganton@edu.xunta.gal 

Marcos Gómez Maroño...............................marcosgm@edu.xunta.gal 

6.1 Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a 
realizar polo alumnado 

As actividades a realizar polo alumnado serán as seguintes: 

Definir o proxecto que realizará. 

 Busca de información mediante internet ou, de forma presencial, na empresa, para la 
realización do proxecto. 

 En función do tipo de proxecto realizado polo alumno, daráselle as indicacións opor-
tunas para a súa realización. 

 O tipo de proxecto a realizar no ciclo de Mantemento electrónico poderá estar rela-
cionado co deseño de algún prototipo con vistas a súa comercialización. 

 Elaborarase a documentación do proxecto e, se é necesario, un manual de instrucións 
con vista a comercialización de produto. 

 O alumno terá que determinar custes de produción e a súa loxística. 

6.2 Horarios previstos para as actividades de titoría e seguimento, 
canles de comunicación, prazos de entrega para a súa 
supervisión, formato de presentación e exposición final 

Esta información na súa totalidade será entregada ao alumnado e abordada, nos pri-

meiros días do trimestre correspondente, por parte do titor en reunións presencias ou a 

distancia se fora preciso (en comunicación co resto dos profesores do ciclo). Ao alum-

nado tamén se lle facilitarán os contactos e-mail dos respectivos profesores integran-

tes do equipo docente para que poidan resolver dúbidas e incluso pedir cita con eles no 

propio Instituto ou telemáticamente se fose necesario. 

Haberá unha entrega intermedia antes do día 8 de novembro do proxecto co fin de su-

pervisar, por parte do equipo docente, se o seu desenvolvemento é óptimo.  

O prazo para entregar o proxecto remata o día 5 de decembro. Estes terán que ser en-

tregados vía e-mail ao seu titor e en formato PDF. 

A presentación do proxecto farase despois de que o alumnado remate a FCT se é o ca-

so. 

A data de exposición será dentro dos 7 últimos días lectivos antes da avaliación final, en 

principio a data de avaliación final o día 20 de decembro e a exposición o 14 do mesmo 

mes. Se a exposición non fora posible presencialmente o alumnado entregará un vídeo 

realizado por el, ambos xeitos de exposición serán avaliados mediante rúbrica. 
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Exposición: 

Expoñerase ante o equipo docente presencialmente ou mediante vídeo se ha presencia-

lidade no fose posible ou aconsellable. O tempo máximo será de 10 minutos por proxec-

to sexa de xeito presencial ou en formato vídeo. 

Formatos de apoio á exposición: Power point, vídeos, proxección multimedia, etc. No ca-

so de exposición non presencial, este apoio enviárase ao equipo docente por vía do titor. 

6.3 Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva no 
módulo e criterios de cualificación 

6.3.1 Mínimos esixibles respecto a cada Resultado de Aprendizaxe 

 Con respecto ao RA1: 

– Clasificar o tipo de empresa relacionada co proxecto. 

– Relacionar o tipo de proxecto con relación a súa implantación, municipal autonó-

mica, exportación. 

– Realización dun guión do proxectos. 

 Con respecto ao RA2: 

– Viabilidade técnica do proxectos. 

– Obxectivos que se queren conseguir. 

– Recursos materiais e persoais para a realización do proxecto. 

– Forma de financiamento, custes do proxecto. 

 Con respecto ao RA3: 

– Riscos que se poden producir. 

– Materiais necesarios. 

– Definir o tempo de execución necesarios. 

– Presuposte detallado do proxecto e a súa posta en práctica. 

 Con respecto ao RA4: 

– Definir como avaliarías o teu propio proxectos. 

– Realización de posibles cambios 

 Con respecto ao RA5: 

– Presentación do proxecto e respostas as preguntas do profesorado. 

6.3.2 Criterios de cualificación: 

Con respecto os contidos exposición e aspectos formais, a puntuación do proxecto 
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realizarase da seguinte forma: 

 50% : Contidos (dificultade, grao de resolución da proposta, orixinalidade, actualida-

de, alternativas presentadas e resultados obtidos): 

– 35% - Grao de consecución da proposta en relación a amplitude e dificultade do 

mesmo.  

– 10% - Innovación, orixinalidade, actualidade ou alternativamente xustificación da 

validez do proxecto (relación co traballo desempeñado na empresa ou en módulos 

do ciclo formativo). 

– 5% - Alternativas presentadas, se procede. 

 30 %: Exposición e defensa (calidade da exposición oral e das respostas ás preguntas 

expostas polos membros do tribunal): 

– 7,5% - Axuste o tempo asignado de exposición. 

– 7,5% - Material de apoio: presentación, maquetas, software funcionando en vivo... 

– 7,5% - Calidade da exposición oral. 

– 7,5% - Resolución das respostas ás preguntas expostas polos membros do tribu-

nal. 

 20%: Aspectos formais (presentación, estrutura documental, organización e redac-

ción, entre outros): 

– 5% - Os proxectos deberán realizarse conforme a norma UNE 157001 “Criterios 

xenerais para a elaboración formal dos documentos que constitúen un proxecto 

técnico”.  

– 5% - Os proxectos deben estar redactados de forma que poidan ser interpretados 

correctamente, de maneira concisa, concreta e con suficiente amplitude e detalle 

para que queden determinados todos os aspectos que interesan ao destinatario 

do mesmo, de tal forma que quen deba desenvolvelo ou materializalo poida facelo 

sen necesidade de solicitar aclaracións ao autor, sen as cales non sexa posible a 

súa correcta interpretación. Requírese unha linguaxe clara, preciso, libre de vagui-

dades e termos ambiguos, coherente coa terminoloxía empregada nos diferentes 

capítulos e apartados dos diferentes documentos do proxecto e cunha mínima ca-

lidade literaria. A primeira vez que se utilice un acrónimo ou abreviatura no texto 

débese presentar entre paréntese e a continuación da palabra ou texto completo 

ao que en diante substituirá. O uso da forma “debe” indica requisitos obrigatorios. 

As suxestións ou propostas non obrigatorias exprésanse mediante a utilización do 

tempo condicional ou subxuntivo “debería”. Todo Proxecto debe ter un título que 

o identifique de forma clara e inequívoca. O Proxecto debe constar da seguinte es-

trutura documental: Índice, Memoria, Planos, Prego de condicións, Medicións, Or-

zamento, Anexos. 

– 5% - Estes documentos débense ordenar segundo o requirido pola tipoloxía do 

Proxecto. En función da normativa legal aplicable, dependendo do tipo de Proxec-
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to ou a criterio do profesor titor, cabe a posibilidade de non incluír a totalidade 

dos mesmos ou de engadir outros. 

– 5% - En todas as páxinas do Proxecto debe figurar o título, código ou referencia 

de identificación, tipo do documento (“Índice”, “Memoria”, “Anexos”, etc.), número 

de páxina, número total de páxinas, data. O Proxecto debe iniciarse coa seguinte 

información: título do proxecto, nome do ciclo, curso 2022/2023, nome do institu-

to, nome do alumno, nome do profesor titor. 

6.4 Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

O alumnado que, logo da avaliación final de módulos do segundo curso, teña pendente 

exclusivamente o módulo de Proxecto, poderá realizalo en calquera dos períodos esta-

blecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007 para o módulo de Formación 

en centros de traballo. 

O titor de proxecto decidirá se o proxecto da primeira convocatoria é válido para modi-

ficar e adaptalo a unha segunda convocatoria, ou ben se é preciso que o alumnado pre-

pare unha proposta nova. 

6.5 Acta final 

Unha vez finalizada a exposición levantarase unha que conteña as notas do módulopro-

xecto.  

Ditas notas serán un número enteiro entre o un (1) e o (10). 

Dita acta será firmada por todos os profesores do ciclo. 

Se algún profesor está ausente, participará na acta pero sen puntuar a parte de exposi-

ción. 

 

 


