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I. Normativa, consenso e publicación. 

 
A presente circular segue o marco legal da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no 
desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime 
especial e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional 
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Os acordos aquí expostos son o resultado das aportacións dos equipos docentes dos diferentes ciclos 
formativos e, a nivel xeral, do equipo directivo do CPR Fillas de María Inmaculada. 
 
A efectos informativos, este documento publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo 
electrónico ó correspondente alumnado. 
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II. Medidas de reforzo educativo e para a recuperación do vínculo escolar. 

 
Dende o día 16 de marzo, cando comezou o período lectivo non presencial, e ata que dure a situación 
excepcional provocada pola COVID-19 a metodoloxía docente e a de titoría baseouse en ferramentas 
telemáticas. Empregouse o correo electrónico, aplicacións e plataformas de xestión do ensino, 
videoconferencias e a atención telefónica. 
 
Ademais de propor multitude de tarefas de reforzo, a totalidade dos docentes dos ciclos formativos de 
primeiros cursos impartiron contidos de ampliación na terceira avaliación para acadar os mínimos esenciais 
dos módulos e promoveron a participación activa do alumnado. Respecto ó alumnado de segundos cursos, 
os que accederon ó módulo de FCT realizaron as actividades asociadas á contorna laboral e os que tiñan 
contidos non superados, realizaron os correspondentes informes de avaliación individualizados. 
 
A acción titorial, organizada polo Departamento de Orientación, é unha das nosas marcas de identidade, tal 
e como se reflexa no noso PAT. Durante o período de confinamento foron innumerables as 
videoconferencias individuais e grupais, sempre co obxectivo de manter o contacto co alumnado e intentar 
que a inquedanza non alterase o desenrolo didáctico do curso, aínda que a metodoloxía fose telemática. 
 
Unha vez iniciado o proceso de docencia telemática, identificouse ó alumnado que sufría fenda tecnolóxica 
e/ou problemas de vínculo escolar, e decidiuse contactar telefonicamente coas súas casas. Ademais, gracias 
á colaboración de certas Administracións, de asociacións escolares e de entidades privadas, puidemos 
facilitarlle dispositivos informáticos axeitados ó alumnado máis necesitado para que puidesen manter un 
nivel adecuado de atención educativa. Progresivamente, esta metodoloxía serviu para incrementar a 
participación do alumnado, obtendo un compromiso online satisfactorio superior ó 90% na maioría dos 
cursos. 
 
En canto á atención á diversidade, cando o progreso dun alumno ou alumna non responda globalmente ós 
obxectivos programados, o equipo docente adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo. En todo 
caso, a cualificación do alumnado realizarase tomando como referencia os obxectivos e os criterios de 
avaliación relacionados con capacidades profesionais básicas que permitan o logro da competencia xeral 
característica do título. No caso de ser necesarias, aplicaranse as seguintes medidas adaptadas a cada caso 
individual: 
- Incentivar a creatividade e a motivación 
- Facilitar a comprensión 
- Potenciar actividades que estimulen mellor a aceptación e integración 
- Actividades de reforzo e repaso 
- Materiais didácticos mellor adaptados as características psicolóxicas e sensoriais do alumnado 
- Excepcionalmente, adaptación individualizada da temporalización 
 
A Dirección, o Departamento de TIC e o de Innovación coordinaron e promoveron o emprego de 
ferramentas online para mellorar a xestión das titorías e o seguimento das tarefas a desenvolver durante o 
período de confinamento. Ademais dun rexistro da actividade docente semanal de cada módulo, 
realizáronse varias reunión telemáticas por departamentos didácticos para a aprobación do calendario de 
exames finais, concreción dos criterios a adoptar para a avaliación e a definición das medidas a ter en conta 
de cara a fin de curso, acordos que están debidamente rexistrados nas correspondentes actas. 
 
En relación ó alumnado que carecía de medios de conexión dixital e/ou con problemas de seguimento das 
actividades telemáticas, os equipos docentes estableceron un plan específico individualizado de reforzo que 
consistiu inicialmente en insistir nas comunicacións mediante correo electrónico, reincidir no contacto 
telefónico co alumnado e, nalgúns casos, cos seus titores legais e, nos casos onde despois de todas estas 
medidas non existía feedback, tomouse a decisión de enviar as tarefas do período non presencial por correo 
ordinario certificado. Enviaranse tanto as actividades que xa fixo o resto do alumnado como as que están 
previstas de aquí ó final do período lectivo. 
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Despois de dous meses de docencia a distancia podemos concluír que o seguimento e realización das 
actividades por parte do alumnado é practicamente unánime en todos os ciclos formativos. 
 
 
 
III. Revisión das programacións didácticas. 

 
Baixo a coordinación do equipo directivo e das xefaturas de departamento, foron revisadas e modificadas 
todas as programacións didácticas dos módulos con alumnado pendente de cualificación na convocatoria 
ordinaria de xuño. Isto inclúe todas as programacións dos módulos de primeiros cursos, e as de segundos 
cursos con alumnado con informes de avaliación individualizados.  No caso de FPB, tamén se modificaron 
as programacións dos módulos de segundo con alumnado con perda de dereito a avaliación continua. As 
modificacións realizadas tiveron o obxectivo de centrar as actividades lectivas nas competencias e 
aprendizaxes imprescindibles de cada ciclo formativo. 
 
Para adaptar as programacións seguiuse a seguinte metodoloxía: 
- En primeiro lugar, identificáronse os resultados de aprendizaxe (RA) e criterios de avaliación (CA) 
esenciais de cada módulo. 
- A continuación, adaptáronse os criterios de cualificación e as ferramentas didácticas empregadas durante a 
situación telemática da terceira avaliación. 
- Describíronse as medidas de recuperación de contidos non superados, tanto da primeira e segunda 
avaliación, e dos de ampliación da terceira avaliación. 
- Definiuse tamén a metodoloxía a seguir para o cálculo da nota final do módulo. 
 
En todo momento tívose en conta en todas que as cualificacións obtidas durante a terceira avaliación nunca 
poderían prexudicar ás cualificacións correspondentes á primeira e segunda avaliación e así quedou 
reflectido en cada unha das programacións didácticas. 
 
Tal e como indican as Instrucións do día 27 de abril de 2020, os resultados de aprendizaxe esenciais dos 
módulos de primeiros cursos que non puideron ser adquiridos polo alumnado por mor das circunstancias 
excepcionais da COVID-19 foron identificados nas correspondentes programacións, indicando ademais o 
módulo de segundo curso no que se incluirán no curso 2020/21. 
 
As programacións modificadas foron enviadas por correo electrónico a todo o alumnado e foron publicadas 
na páxina web do noso centro. 
 
 
 

IV. Medidas para Formación en Centros de Traballo (FCT). 

 
Seguindo as recomendacións da Resolución do 23 de abril de 2020, nos ciclos de grao medio (APSD, AC) e 
de grao profesional básico, substituíuse a FCT por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral 
e nos ciclos de grao superior (HB, MC) deseñouse unha integración entre o Proxecto Fin de Ciclo e o módulo 
de FCT. 
 
En relación co Proxecto FCT, centrado nas actividades asociadas á contorna laboral, a continuación 
descríbense unha serie de indicacións, comúns a todos os ciclos, que deben ser tidos en conta polo alumnado: 
- Os titores dos Proxectos serán os docentes de 2º curso e o número de alumnos/as asignados/as a cada titor/a 
será proporcional ao número de horas lectivas semanais en dito curso, creándose así unha cota para cada 
docente. 
- A elaboración do Proxecto - FCT Fin de Ciclo comezará o día 27 de abril de 2020 para CFGM e FPB e o 
día 30 de abril para CFGS. 
- A data final de entrega do proxecto terá lugar o día 8 de xuño de 2020. 
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- O documento do proxecto enviarase por correo electrónico á titoría correspondente en formato PDF e DOC. 
- Dende o comezo da elaboración do proxecto ata que finalice o mesmo, o alumnado deberá cumprir coas 
entregas das partes asignadas polo seu titor para favorecer o seguimento do proxecto en todo momento. 
- O feito de non cumprir con algunha destas entregas podería supoñer que o documento sexa considerado 
como Non Apto. 
As datas límite de cada unha das tres entregas esixidas polos titores antes da entrega final do proxecto son as 
seguintes: 

- Primeira entrega: 8 de maio do 2020. 
- Segunda entrega: 22 de maio do 2020. 
- Terceira entrega: 5 de xuño do 2020. 

Para resolver as dúbidas que poidan xurdir na elaboración do traballo o alumnado pode contactar con 
calquera dos profesores do ciclo mediante correo electrónico. 
 

NORMAS DE FORMATO DE PRESENTACIÓN DO TRABALLO 
 

O documento constará dun mínimo de QUINCE páxinas e dun máximo de VINTECINCO páxinas para 
CFGM e FPB e dun mínimo de VINTECINCO páxinas para CFGS, sen contar portada, índice, 
bibliografía/webgrafía e anexos.  
O traballo pode ser presentado tanto en galego como en castelán e deberá seguir obrigatoriamente o seguinte 
formato: 
- Tamaño papel DIN-A4. 
- Procesador de textos Microsoft WORD ou similar. 
- Tamaño de letra: 12 (títulos e subtítulos 13). 
- Tipo de letra: Arial / TimesNewRoman / Verdana (débese elixir unha das tres tipoloxías). 
- Espazo entre liñas: 1,5 con parágrafos xustificados. 
- Marxes: 2,5 cm polos catro lados. 
- Os TÍTULOS deberán ir en maiúsculas e negriña. 
- Os subtítulos deberán ir en minúscula e negriña. 
- O documento deberá incluír unha portada e un índice. Na portada deben figurar o título do proxecto, o 
nome do/a autor/a, o nome do/a titor/a, o nome do centro educativo co seu logo e o nome do ciclo e o curso 
académico. 

APARTADOS POR CICLOS FORMATIVOS 
 
Os departamentos didácticos de cada Ciclo Formativo definiron os apartados/actividades a realizar e 
enviaron ó alumnado os correspondentes guións dos Proxectos FCT. Ademais describiron cada epígrafe de 
maneira detallada para ofrecer ó alumnado unha completa guía de elaboración. A continuación expóñense os 
principais puntos a tratar dentro de proxecto de cada ciclo: 
 
FP Básica: 
- Fundamento 
- Modelo de negocio 
- Marketing e técnicas de venda 
- Técnicas téxtiles aplicadas e recursos empregados 
- Medidas de prevención de riscos laborais e de mellora medioambiental 
 
Actividades comercias: 
- Anuncio publicitario 
- Produtos/servizos, mercado e consumidor 
- O establecemento comercial 
- Análise on-line 
- Accións da empresa en relación á situación da COVID-19 
 
Atención a Persoas en Situación de Dependencia: 
- Análise xeral do proxecto a nivel empresa e usuario 
- Definición dun caso 
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- Relación do caso cos módulos do ciclo sinalados 
 
Hixiene bucodental: 
- Requisitos, documentación necesaria e titulacións a ter en conta na creación dunha clínica dental. 
- Descrición do centro de FCT. 
- Exposición dun caso clínico. 
- Plan de mellora da imaxe corporativa da empresa/clínica dental 
- Medidas de prevención, protección e actuación en relación á COVID-19 
 
Mediación comunicativa: 
- Descrición do centro asignado de FCT 
- Normas éticas profesionais polas que se rexen os mediadores comunicativos; respecto aos usuarios do 
centro e ao equipo de traballo 
- Habilidades sociais respecto ao usuario e ao equipo de traballo 
- Documentación necesaria para a realización da actividade 
- Perfís dos posibles usuarios e determinación das súas necesidades comunicativas 
- Accesibilidade e acondicionamento dos espazos do centro onde van a desenvolverse as actividades 
- Recursos técnicos e de apoio á comunicación necesarios para os perfís dos usuarios anteriormente 
presentados. 
- Normas de seguridade e hixiene a seguir, de acordo ao tipo de usuarios 
 
 

CUALIFICACIÓN 
 
Respecto á cualificación do módulo FCT, soamente haberá dúas cualificacións posibles do proxecto: Apto ou 
Non Apto. Considérase que o documento é apto cando a media aritmética de todos os seus apartados teñan 
unha puntuación de DOUS PUNTOS ou superior e non apto cando sexa inferior a dous puntos. 
A valoración de cada apartado realizarase segundo os parámetros que se indican na seguinte táboa: 
 

0 puntos  Non presentado ou moi deficiente 
1 punto Responde de forma insuficiente 
2 puntos Responde de forma suficiente ou de xeito adecuado 
3 puntos Responde de forma notable 
4 puntos  Responde de forma excelente 

 
A cualificación do documento incluirá tanto a corrección e avaliación do propio documento (contido, 
formato e creatividade) coma o seguimento do traballo de elaboración do proxecto cumprindo con cada unha 
das entregas asignadas.  
 

 
 
V. Proxecto Fin de Ciclo (HB e MC). 

 
Seguindo as recomendacións da Resolución do 23 de abril de 2020, nos ciclos de grao superior (HB, MC) 
deseñouse unha integración entre o Proxecto Fin de Ciclo e o módulo de FCT. As características do 
subproxecto de FCT están descritas no punto IV anterior e, respecto os criterios do módulo de Proxecto Fin 
de Ciclo, os equipos docentes acordaron reducir o número mínimo de páxinas do documento de TRINTA a 
VINTECINCO páxinas. O resto de criterios serán os mesmos que dende a primeira avaliación están en 
coñecemento de todo o alumnado de segundo curso de CFGS. 
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VI. Criterios de promoción e titulación. 

 
A avaliación final das aprendizaxes avaliará o grao de desenvolvemento acadado nos resultados de 
aprendizaxe e criterios de avaliacións imprescindibles sinaladas en cada programacións didáctica. A 
avaliación global realizarase sobre os contidos impartidos durante as dúas primeiras avaliacións e sobre as 
actividades de ampliación e/ou reforzo desenvolvidas durante o terceiro trimestre tendo en conta que as 
correspondentes ó período de confinamento non poderán prexudicar á cualificación obtida durante o período 
presencial. 
 
Sempre asumindo que a promoción de curso 2019/2020 será a normal xeral e que, no caso de non producirse, 
haberá un plan de recuperación, o centro acordou definir uns criterios comúns para esta casuística coa 
finalidade de flexibilizar a promoción e que acceda a segundo curso o alumnado que acadou as aprendizaxes 
e competencias esenciais. Esa decisión será colexiada nas xuntas de avaliación da convocatoria ordinaria e 
atenderá a principios xerais da adquisición das competencias principais do primeiro curso. 
 
Respecto á flexibilización para a titulación, entendemos que o alumnado non pode titular se non supera a 
totalidade dos módulos xerais e o de FCT adaptado (e o de Proxecto Fin de Ciclo nos CFGS). 
 

 
 
 
 

En Vigo a 18 de maio de 2020 
 

 


