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Esta guía realizouse no curso 2011-2012 como resultado dun estudo desenvolvido por do-
centes do IES Leixa constituídos en grupo de traballo.  
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1. Introdución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (en adiante LOE) establece 
novas titulacións e cambios nos aspectos básicos dos currículos. Ademais as di-
rectrices europeas para a unificación de estudos xunto cos cambios profesionais e 
as necesidades de cualificación no sector produtivo dan lugar a un cambio na es-
trutura dos ciclos formativos e na ordenación da nova FP. 
Este cambio require coñecemento da normativa e posterior adaptación; polo tanto, 
os docentes deben formarse e readaptarse á nova terminoloxía e ás ordenanzas 
en vigor, coñecer a estrutura, o acceso, os dereitos e obrigas, as acreditacións 
oficiais que poidan obter os estudantes, etc., das ensinanzas que imparten. 
Para facilitar a adquisición desta información resulta útil contar con instrumentos 
de apoio adaptados ás necesidades específicas que garantan a formación e a ac-
tualización dos profesionais da docencia. 
Coa elaboración desta guía preténdese facilitar o acceso á nova terminoloxía e 
aos puntos máis relevantes da nova ordenación educativa, actualizando coñece-
mentos normativos, científicos e didácticos de aplicación no ámbito de traballo. 
Os contidos da mesma axústanse ás necesidades dos membros da comunidade 
educativa en canto a cualificacións e formación profesional. 
 

Por que unha “guía comprensiva”? 

Para coñecer a situación inicial dos docentes do centro, en referencia á ordena-
ción da formación profesional, elaborouse unha enquisa de coñecementos previos 
que se realizou coa plataforma Moodle do instituto sobre unha poboación de 40 
docentes de bacharelato e formación profesional, dos que responderon, de forma 
anónima e voluntaria, 27.  
Na análise dos resultados da enquisa chamaron a atención algúns datos: 

• Un 63% do profesorado non coñece algunha terminoloxía básica como 
módulo formativo ou módulo profesional 

• Un 74% do profesorado non coñece como está estruturada unha cualifica-
ción profesional 

• Un 63% do profesorado non sabe que son os créditos ECTS 
• Un 78% do profesorado non sabe que é unha guía de evidencias e para 

que serve  
Foron estes, e outros resultados, os que definiron as necesidades formativas e as 
directrices de traballo dirixidas a facer máis doada a “comprensión” da nova for-
mación profesional, obxecto deste traballo.  
Como antecedente, o Estudo Internacional sobre Ensinanzas e Aprendizaxe (TA-
LIS, siglas do inglés Teaching and Learning International Survey) da OCDE, reali-
zado no curso 2007-2008, ofreceu a primeira comparación internacional sobre as 

 

O IES Leixa é un centro públi-
co dependente da Consellería 
de Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria, localizado 
en Ferrol, que imparte estudos 
postobrigatorios de bacharelato 
e formación profesional das 
familias de Artes Gráficas e 
Sanidade 

 
www.iesleixa.es  

 ¡ 

http://www.iesleixa.es/


Guía comprensiva da nova formación profesional 

6 | I E S  L e i x a  

condicións de ensinanza e aprendizaxe. Segundo esta enquisa, os docentes que 
teñen un maior desenvolvemento profesional tenden a sentirse mellor preparados 
para enfrontarse aos retos da ensinanza, así como niveis significativamente máis 
altos de autoeficacia. 
 

 
 

• A percepción de autoeficacia demostrou estar relacionada coa produtivi-
dade e inflúe sobre a actividade dos individuos no seu posto de traballo. 
Cando os docentes consideran que a ensinanza eficaz é unha habilidade 
que pode ser aprendida, este sentimento de autoeficacia pódelles axudar 
a analizar e resolver mellor os problemas. Polo contrario, os docentes con 
sentimentos de escasa autoeficacia poden experimentar dúbidas sobre si 
mesmos e desenvolver preocupacións sobre a avaliación do seu traballo 
se os seus esforzos resultan infrutuosos 

• A sensación de autoeficacia diminúe cando se producen continuos cam-
bios na organización e xestión dos principios que regulan o ensino, e Es-
paña ten feito moitos destes cambios, como se verá nesta guía, pois nun 
tempo relativamente curto se publicaron ata 6 leis orgánicas que introduci-
ron cambios significativos no ensino 

 

Que preguntas se fixeron na enquisa inicial e con que resultados? 

 

•Estudo TALIS. Informe español 2009 (descarga) 
•https://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/file/2011

/03/17/talis_informe_espanol_v3_20090612_ie.pdf 
Enlace 

 

Está previsto repetir a enquisa 
TALIS en 2013 
 

 

 ¡ 

https://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/file/2011/03/17/talis_informe_espanol_v3_20090612_ie.pdf
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•Esta guía consta dunha introdución, 10 capítulos de contidos, un cuestionario final con respostas, a modo 
de resumo, e un anexo de normativa 
•Os capítulos de contidos (do 2 ao 10) organízanse secuencialmente do máis xenérico ao máis específico, 

comezando no capítulo 2 coa definición de formación profesional e rematando no capítulo 10  co sistema 
de acreditación de competencias 
•Cada un dos capítulos titúlase cunha cuestión xeral e o desenvolvemento de contidos faise a modo de 

cuestionario, introducindo cuestións ás que se dá resposta dunha forma sinxela e amena 
•Os contidos apóianse en numerosos elementos gráficos como táboas, listaxes, organigramas, procesos, 

relacións, capturas de pantalla, imaxes..., así como moitos enlaces para que os lectores poidan ampliar os 
seus coñecementos segundo os seus intereses 
•Tamén se introducen cadros con definicións-descripcións ou para remarcar contidos interesantes 
•Cada un dos capítulos de contidos remata cun cuestionario sobre os mesmos que serve para que os 

lectores autoavalíen a adquisición de coñecementos e comproben se están listos para continuar 

Estamos listos para comezar? 
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2. Que entendemos por formación profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos iniciar este apartado distinguindo dous conceptos que moitas veces se 
confunden: educación e formación. 
A educación afecta principalmente ás capacidades cognitivas do individuo e a 
través dela preténdese desenvolver a capacidade de coñecer e interpretar o con-
torno. A educación é un proceso continuo ao longo da vida e vai adaptándose ao 
igual que o individuo. 
 

 
 
A formación no seu sentido máis amplo, non é unicamente laboral. Cando a for-
mación vai dirixida á adquisición de competencias no eido laboral falamos de for-
mación profesional.  
A formación tamén é un proceso continuo pero que se non se adestra, caduca (a 
formación que adquirimos hoxe pode non servir dentro duns anos).  
 

 
 
 
 
Dende o punto de vista de modelos de aprendizaxe podemos distinguir tres for-
mas de adquirir competencias para o desenvolvemento profesional. 
 

 
 

Educación Por que Saber 

Formación Como Saber facer 

•É unha formación organizada, desenvolvida nun centro educativo 
e/ou formativo, cuxa finalidade é a formación e que, polo tanto, 
certifica e recoñece as competencias adquiridas 

Formal 

•É unha aprendizaxe organizada ou non, que non ten como 
finalidade específica a formación e, polo tanto, non acredita 
directamente (charlas, conferencias…) 

Non formal 

•É unha aprendizaxe por participación en actividades laborabeis, 
sociais, deportivas… que non ten como finalidade a formación e, 
polo tanto, non acredita directamente 

Informal 

 

Competencia: 
Entendemos por competencia 
o conxunto de coñecementos e 
capacidades que permiten o 
exercicio dunha actividade 
profesional segundo as esixen-
cias da produción e o emprego 

 

Formación: 
A formación é un proceso que 
busca a adquisición de compe-
tencias destinadas ao desen-
volvemento profesional 

 

Educación: 
A educación é un proceso que 
busca o desenvolvemento das 
capacidades de aprendizaxe e 
coñecemento xeral da persoa 

¿? 

¿? 

¿? 
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Cada país adopta un sistema educativo e de formación profesional distinto.  
 

 
 
A formación profesional en España segue, dentro do modelo formal de aprendiza-
xe, un sistema de formación profesional de tipo estatal. 
 

 
 

Facemos un pouco de historia? 

Tomando como referencia a publicación, en 1970, da Lei 14/1970, de 4 de agos-
to, Xeral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa (en adiante 
LXE), podemos considerar dúas etapas, unha pre-LXE e outra post-LXE. 
 

 
 
ANTES DE 1970: En España non existía unha formación profesional como un en-
sino regrado. Os traballadores/as formábanse, fundamentalmente, grazas a activi-
dades gremiais. 
O intento do réxime de ter controladas as poucas revoltas de traballadores/as que 
se producían fixo que se organizara un sistema de formación profesional que re-
caeu en mans de organizacións relixiosas e dos sindicatos verticais, que non só 

•A organización deste tipo de formación negóciase no mercado 
laboral entre os representantes dos traballadores/as, as empresas 
de traballo e “fornecedores” de formación profesional (Reino 
Unido) 

Liberal 

•É unha formación coordinada e facilitada polo Estado a través de 
centros específicos e convenios con empresas (Francia, España) Estatal 

•É un sistema mixto coordinado por accións do Estado as 
organizacións empresariais. Ambos os dous financian o sistema e 
a transmisión de coñecementos faise en centros de ensino e nas 
empresas en réxime de alternancia (Alemaña) 

Dual 

Características do modelo estatal 

Ten lugar en centros de ensino (aprendizaxe formal) 

Os contidos e a organización dependen do Estado e as Comunidades Autónomas (aprendizaxe 
organizada) 

Non pretende reflitir as prácticas reais na empresa senón a adquisición de coñecementos teórico-
prácticos xerais baseados en competencias 

Compleméntase con prácticas en empresas nas que os estudantes entran en contacto coa 
realidade laboral. Estas prácticas realízanse, preferentemente, ao final do proceso formativo 

Permite a obtención dun título 

•Evolución do sistema educativo español 
•http://uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf  Enlace 

http://uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf
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formaban aos traballadores/as senón que “impregnaban” a formación dun sentido 
de submisión ao réxime. 
Esta formación profesional estaba integrada por tres niveis: preaprendizaxe, de 2 
anos, oficialía, de 3 anos, e mestría, de 2 anos. As grandes empresas tiñan liber-
dade de formación organizando actividades nas que collían traballadores/as sen 
formación que entraban nas súas “escolas de aprendices”  
DESPOIS DE 1970: En 1970 publícase a LXE que supón un salto cuantitativo e 
cualitativo importante no desenvolvemento da formación profesional en España, e 
que ten continuidade coa Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do De-
reito á Educación (en adiante LODE). 
Por primeira vez, coa LXE articúlase unha formación profesional como método de 
“pasarela” do mundo do estudo, en calquera dos seus niveis, ao mundo laboral. 
Organízase en tres niveis continuados. 

 
 

 
 
En 1990 publícase a Lei Orgánica 1/1990, de Ordenación Xeral do Sistema 
Educativo (en adiante LOXSE) que substitúe á LODE, e que supón unha modifi-
cación integral de todo o sistema educativo coa aparición da ensinanza secundaria 
obrigatoria (ESO) o bacharelato de dous anos, a formación profesional específica 
cos seus dous niveis e sen continuidade, e se articulan as ensinanzas especiais. 
No que respecta á formación profesional, unifícanse os centros que pasan a de-
nominarse, en todos os casos, institutos de educación secundaria (IES) e créanse 
os centros públicos integrados (CPI) que imparten educación primaria e ESO, 
ademais dos centros de educación infantil e primaria (CEIP). 
 

•Obrigatoria para todos 
os que non acadaban o 
nivel do graduado 
escolar. Duraba 2 anos 

FP de primeiro 
grao ou FP I 

•Á que se accede 
dende a FP I ou 
dende o BUP. 
Duraba 3 anos 

FP de segundo 
grao ou FP II 

•Que non se 
chegou a 
desenvolver 

FP de terceiro grao 
ou FP III 

Características da formación profesional (LXE) 

Trátase dunha formación profesional estatal para a que se crean centros específicos de formación 
profesional: institutos de formación profesional (IFP) e institutos politécnicos de formación 
profesional (IPFP) que coexisten cos institutos de bacharelato 

Hai unha separación clara entre as materias de tecnoloxía e prácticas provocando diferenzas 
entre os docentes 

Non hai prácticas obrigatorias nas empresas aínda que se pode chegar a acordos co Ministerio de 
Traballo para o desenvolvemento de prácticas voluntarias en alternancia 

 

 

José Luis Villar Palasí foi o 
Ministro que puxo en marcha a 

Lei Xeral de Educación e 
Financiamento da Reforma 
Educativa (LXE) en 1970, 

tamén coñecida como Lei Villar 
Palasí 

 ¡ 
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Para acceder aos ciclos medios hai que ter rematada a ESO o que provoca un 
problema cos estudantes que non rematan este nivel educativo, creándose os 
programas de garantía social.  
Ao tempo que se fai esta intensa reestruturación da formación profesional créanse 
dous subsistemas. 

• FP regrada: Impártese nos centros de ensino 
• FP para o emprego: Non ten relación coa regrada ao non existir un sis-

tema de validación ou recoñecemento entre elas 
Nesta formación existen, a súa vez, dous subsistemas: 

o FP OCUPACIONAL, dirixida aos desempregados/as 
o FP CONTINUA, dirixida aos traballadores/as en activo 

A aparición destes dous subsistemas dependentes o primeiro da administración 
educativa e o segundo da administración laboral, unido á descentralización pola 
transferencia de competencias ás Comunidades Autónomas, provocou algúns 
problemas entre ambos. Así, mentres que a FP regrada dá títulos de formación 
profesional, mediante a FP para o emprego podíanse obter carnés profesionais 
que, sen embargo, non teñen recoñecemento educativo. Estes problemas tratá-
ronse de solucionar co desenvolvemento de Plans Nacionais de FP, un para o pe-
ríodo 1993-1996 e outro para o período 1998-2003, sen resultados moi positivos. 
No ano 2002 publícase por unha banda a Lei Orgánica 10/2002, de 22 de de-
cembro, de Calidade da Educación (en adiante LOCE) que non chega a implan-
tarse, e a Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Forma-
ción Profesional (en adiante LOCFP), que conformarán un novo modelo de for-
mación profesional de acordo cos estándares europeos (referirémonos a ela máis 
adiante). 
 

 
 
No ano 2006 publícase a lei que regula o actual sistema educativo, a Lei Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de maio, de Educación, que introduce elementos diferenciadores 
na actual formación profesional tal e como iremos vendo ao longo desta guía. 
 

Características da formación profesional (LOXSE) 

Desaparecen a FP I e a FP II e créanse dous novos niveis: a FP de grao medio e a FP de grao 
superior sen que exista continuidade entre un e outro 

Dentro de cada nivel a formación organízase en módulos profesionais asociados ou non a 
unidades de competencia, desaparecendo a formación de base que se supón xa se adquiriu na 
ESO, para o grao medio, e no bacharelato, para o grao superior 

Os módulos organízanse en ciclos de duración variable cun máximo de 2000 horas, 
desaparecendo a distinción entre materias tecnolóxicas e prácticas, o que provoca un problema 
no profesorado para o que se crean novas especialidades 

Nos ciclos formativos as prácticas son obrigatorias a través de acordos de colaboración entre os 
centros de ensino e as empresas 

•Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da 
Formación Profesional 
•http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/LeyOrg_5_2002.pdf  

Enlace 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/LeyOrg_5_2002.pdf
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Leis educativas na España democrática 
 
 

 
 
 
 
 

 

•Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación 
•http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf  Enlace 
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o Ministro que 
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a Lei Orgánica 
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Centros 
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(LOECE), sendo 
presidente do 

Goberno Adolfo 
Suárez  González 

 
1985 

José María 
Maravall 

Herrero foi o 
Ministro que 

puxo en marcha 
a Lei Orgánica 
do Dereito á 
Educación 

(LODE), sendo 
presidente do 

Goberno Felipe 
González 
Márquez 

 
1990 

Javier Solana de 
Madariaga foi o 

Ministro que 
puxo en marcha 
a Lei Orgánica 

Xeral do Sistema 
Educativo 

(LOXSE), sendo 
presidente do 

Goberno Felipe 
González 
Márquez 

 
1995 

Jerónimo 
Saavedra 

Acevedo foi o 
Ministro que 

puxo en marcha 
a Lei Orgánica de 

Participación, 
Avaliación e 
Goberno dos 

Centros 
Docentes 

(LOPEGCE), 
sendo presidente 
do Goberno José 

María Aznar 
López 

 
2002 

Pilar del Castillo 
Vera foi a 

Ministra que 
puxo en marcha 

a Lei Orgánica de 
Calidade da 
Educación 

(LOCE) e a Lei 
Orgánica das 

Cualificacións e 
da Formación 
Profesional 

(LOCFP), sendo 
presidente do 
Goberno José 
María Aznar 
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2006 

Mercedes 
Cabrera Calvo-

Sotelo foi a 
Ministra que 

puxo en marcha 
a Lei Orgánica de 
Educación (LOE), 
sendo presidente 
do Goberno José 
Luis Rodríguez 

Zapatero 

•Que diferenzas hai entre educación e formación? 
•Que é a formación profesional? 
•Cales son as características básicas da formación profesional en España? 
•Que tres modelos de aprendizaxe permiten a adquisición de coñecementos en formación profesional? 
•Que relacións hai entre a FP regrada e a FP para o emprego reguladas pola LOXSE? 

Estamos listos para seguir? 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
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3. De onde partimos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No capítulo anterior vimos como o ano 2002 foi crucial no desenvolvemen-
to da moderna formación profesional en España pola publicación da 
Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da For-
mación Profesional. Esta lei foi a resposta de España ás decisións 
adoptadas pola Unión Europea para tratar de unificar criterios que 
permitisen o acordado no Tratado de Schengen de 1985 polo que se 
suprimiron as fronteiras de case todos os países da Unión permitindo 
así a libre circulación de persoas. De feito, a consecuencia lóxica, plasma-
da como obxectivo da Unión Europea, foi a libre circulación de traballado-
res/as acordada en 1997 no Tratado de Amsterdam que introduce un 
novo artigo, o 45, no Tratado de Funcionamento da Unión Europea 
que establece que os cidadáns da Unión Europea teñen dereito a: 

• Buscar emprego e traballar noutro país sen necesidade de per-
miso de traballo 

• Residir noutro país por motivos de traballo e permanecer no mesmo cando 
teñan deixado de traballar 

• Recibir o mesmo trato que os cidadáns dese país no que respecta ao ac-
ceso ao emprego, ás condicións de traballo e ás vantaxes sociais e fiscais 

 

 
 
Sen embargo, a existencia de diferentes sistemas educativos e formativos que non 
permiten a validación inmediata de titulacións, obrigou a deseñar un referente co-
mún a todos os países para a aplicación eficaz do dereito que implica a libre circu-
lación de traballadores/as. Este referente común plásmase no Marco Europeo 
das Cualificacións EQF-MEC cuxos obxectivos principais son relacionar os dife-
rentes sistemas de cualificacións dos países da UE, fomentar a mobilidade dos 
cidadáns e o acceso á aprendizaxe permanente.  
 

 
 
Do mesmo xeito que existe o EQF-MEC, cada pais establece o seu propio marco 
nacional e así en España se están a desenvolver dous marcos. 

•Tratado de Funcionamento da Unión Europea  
•http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:

0047:0200:es:PDF 
Enlace 

•Marco Europeo das Cualificacións  
•http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_es.pdf Enlace 

 

Marco Europeo das Cualifi-
cacións (EQF-MEC): 
Instrumento de referencia que 
permite describir e comparar 
niveis de cualificación nos 
sistemas de cualificacións 
elaborados a escala nacional, 
sectorial ou internacional. Os 
compoñentes principais do 
EQF (siglas en inglés) son un 
conxunto de oito niveis de 
referencia formulados como 
resultados de aprendizaxe 
(combinación de coñecemen-
tos, capacidades e/ou compe-
tencias), xunto con determina-
dos mecanismos e principios 
de cooperación voluntaria 

¿? 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_es.pdf
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• Marco Español das Cualificacións (MECU). Trátase dun instrumento pa-
ra promover e mellorar o acceso de todos e todas á aprendizaxe perma-
nente e á participación no mesmo, así como o recoñecemento e o uso das 
cualificacións a nivel nacional e internacional. O MECU é o que vai permitir 
comparar as cualificacións recoñecidas en España coas do resto de Euro-
pa a través do EQF-MEC 

 

 
 

• Marco Español das Cualificacións para a Educación Superior (ME-
CES) ao que faremos referencia máis adiante 

O Marco Europeo das Cualificacións EQF-MEC considera oito niveis de referencia 
baseándose en resultados de aprendizaxe (capítulo 4) 

 
Niveis de referencia no Marco Europeo das Cualificacións EQF-MEC 

•Marco Español das Cualificacións (MECU) 
•http://www.educacion.gob.es/mecu Enlace 

•Coñecementos xerais básicos 

Nivel 1 

•Coñecementos fácticos básicos nun campo de traballo ou estudo concreto 

Nivel 2 

•Coñecemento de feitos, principios, procesos e conceptos xerais nun campo 
do traballo ou estudo concreto 

Nivel 3 

•Coñecementos fácticos e teóricos en contextos amplos nun campo do 
traballo ou estudo concreto 

Nivel 4 

•Amplos coñecementos especializados, fácticos e teóricos, nun campo de 
traballo ou estudo, sendo consciente dos límites deses coñecementos 

Nivel 5 

•Coñecementos avanzados nun campo de traballo ou estudo que requira 
unha comprensión crítica de teorías e principios  

Nivel 6 

•Coñecementos altamente especializados, algúns deles á vangarda nun 
campo de traballo ou estudo concreto, que senten as bases dun 
pensamento ou investigación orixinais. Conciencia crítica de cuestións de 
coñecemento nun campo concreto e no punto de articulación entre 
diversos campos 

Nivel 7 

•Coñecementos na fronteira máis avanzada dun campo de traballo ou 
estudo concreto e no punto de articulación de diversos campos 

Nivel 8 

 

Resultados de aprendizaxe: 
Especificacións de formación 
que permite valorar que as 
actividades de traballo vanse 
realizar de acordo aos están-
dares de competencia do sis-
tema produtivo e ao dominio de 
coñecementos científicos e 
técnicos da mesma 

¿? 

http://www.educacion.gob.es/mecu
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Ademais se poñen en marcha outras iniciativas entre as que destacan: 
• Desenvolver o proxecto europeo Europass, que está integrado por cinco 

documentos: 
o Curriculum vitae europeo 
o Pasaporte das linguas 
o Mobilidade Europass 
o Suplemento ao título/certificado 
o Suplemento ao título superior 

 

 
 

• Sistema de créditos para a formación profesional (ECVET), que facilita 
a transferencia dos créditos de aprendizaxe dun sistema de cualificación a 
outro 

 

 
 

• Sistema de créditos de Educación Superior (ECTS), que facilita a trans-
ferencia dos créditos de aprendizaxe da educación superior 

 

 
 
A partir deste marco referencial cada un dos países puido deseñar o seu propio 
sistema educativo e formativo establecendo os seus propios niveis. 
 

Como se regula a formación profesional en España? 

Como se dixo máis atrás, en España publicouse no ano 2002 a Lei Orgánica 
5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional cuxo 
obxectivo é a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualifica-
cións e acreditación, que responda con eficacia e transparencia ás demandas so-
ciais e económicas a través das diversas modalidades formativas. 
A LOCFP dálle á formación profesional un certo grao de autonomía e diferencia-
ción ao considerala como un sistema integrado que coordina todos tipos de 
formación profesional creando un sistema de acreditación e validación entre 
eles.  
 
 
 

•Europass 
•http://europass.cedefop.europa.eu/es/home Enlace 

•Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y 
la Formación Profesional  
•http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/l

ifelong_learning/c11107_es.htm 

Enlace 

•Para saber máis sobre o EQF-MEC, ECVET e ECTS…  
•http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/

Bookshop/491/42_es_Dunkel.pdf 
Enlace 

 

Europass: 
Conxunto de cinco documentos 
que complementan e informan 
sobre a formación (titula-
ción/certificación) obtida nun 
país da UE e serve en calquera 
outro país da UE 

 

As finalidades da LOCFP son: 
1. Fomentar a formación ao 

longo da vida 
2.  Integrar as distintas ofertas 

formativas 
3.  Facilitar a integración das 

distintas formas de certifi-
cación e acreditación das 
competencias e as cualifi-
cacións profesionais adqui-
ridas pola formación for-
mal, a non formal e a in-
formal 

¿? 

 ¡ 

 

Créditos ECVET e ECTS: 
Representan o volume de tra-
ballo do estudante para conse-
guir os obxectivos dun progra-
ma de estudos de formación 
profesional (ECVET) ou de 
educación superior (ECTS). 
Deben ser especificados prefe-
riblemente en termos de resul-
tados de aprendizaxe e de 
competencias que foron adqui-
ridas 

¿? 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_es.htm
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/491/42_es_Dunkel.pdf
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Faino a través dun Sistema Nacional das Cualificacións e Formación Profe-
sional (en adiante SNCFP) integrado polos seguintes instrumentos: 

• Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais (en adiante CNCP) 
• Procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das 

cualificacións profesionais 
• Información e orientación en materia de formación profesional e emprego 
• Avaliación e mellora da calidade do Sistema 

 

Para desenvolver, elaborar e manter o CNCP así como para elaborar os instru-
mentos de apoio necesarios para a avaliación e acreditación das competencias 
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e vías non formais de for-
mación (capítulo 11), creouse o Instituto Nacional das Cualificacións (INCUAL). 
 

 
 

Que son as cualificacións e as competencias profesionais? 

A LOCFP define e estrutura cada unhas das cualificacións profesionais e as 
competencias profesionais referidas, ambas as dúas, expresamente ao empre-
go en termos de coñecementos e capacidades, e así é como se desenvolve un 
Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais; establece cualificacións profe-
sionais agrupando ditas cualificacións en 26 familias profesionais e cinco niveis. 
 
 
 
 
 

Niveis de cualificación Equivalencia co EQF-MEC 

Nivel 1 (nivel equivalente a PCPI): Competencia nun conxunto reducido de actividades simples dentro de 
procesos normalizados Nivel 2 

Nivel 2 (nivel equivalente a ciclos medios): Competencia en actividades determinadas que poden execu-
tarse con autonomía 
Capacidade de utilizar instrumentos e técnicas propias 
Coñecementos de fundamentos técnicos e científicos da actividade do proceso 

Nivel 4 

Nivel 3 (nivel equivalente a ciclos superiores): Competencia en actividades que requiren dominio de 
técnicas que se executan con autonomía 
Responsabilidade de supervisión de traballo técnico e especializado 
Comprensión dos fundamentos técnicos e científicos das actividades e do proceso 

Nivel 5 

Nivel 4 (nivel equivalente a grao universitario): Competencia nun amplo conxunto de competencias com-
plexas 
Diversidade de contextos con variables técnicas científicas, económicas ou organizativas 
Responsabilidade de supervisión de traballo e asignación de recursos 
Capacidade de innovación para planificar accións. Desenvolver proxectos, procesos, produtos ou servizos 

Nivel 6 

Nivel 5 (nivel equivalente a postgrao universitario): Competencia nun amplo conxunto de actividades moi 
complexas executadas con gran autonomía 
Diversidade de contextos que resultan, en ocasións, difíciles de predicir 
Planificación de accións e deseño de produtos, procesos ou servizos 
Responsabilidade en dirección e xestión 

Nivel 7 

A ESO equivale ao nivel 1 do EQF-MEC, o bacharelato equivale ao nivel 3 do EQF-MEC e o doutorado universitario equivale ao nivel 8 do 
EQF-MEC 

•Instituto Nacional das Cualificacións (INCUAL) 
•https://www.educacion.gob.es/iceextranet Enlace 

 

Familias profesionais: 
Actividades físicas e deportivas 
Administración e xestión 
Agraria 
Artes e artesanías 
Artes gráficas 
Comercio e marketing 
Edificación e obra civil 
Electricidade e electrónica 
Enerxía e auga 
Fabricación mecánica 
Hostalería e turismo 
Imaxe e son 
Imaxe persoal 
Industrias alimentarias 
Industrias extractivas 
Informática e comunicacións 
Instalacións e mantemento 
Madeira, moble e cortizo 
Marítimo-pesqueira 
Química 
Sanidade 
Seguridade e medio ambiente 
Servizos socioculturais e á 
comunidade 
Téxtil, confección e pel 
Transporte e mantemento de 
vehículos 
Vidro e cerámica 

 ¡ 

https://www.educacion.gob.es/iceextranet
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Como se definen e organizan as cualificacións profesionais? 

Unha persoa está cualificada cando no desenvolvemento do seu labor profesional 
obtén os resultados esperados, utilizando os recursos axeitados e acadando os 
niveis de calidade debidos. Polo tanto no desenvolvemento da cualificación hai 
que estandarizar as realizacións profesionais que ten que desenvolver un traba-
llador/a, determinar os criterios que debe seguir nesas realizacións, o contorno 
produtivo, os instrumentos, materiais e documentación que debe empregar 
así como os produtos que se obteñen. 
O INCUAL organiza cada unha das cualificacións con tres epígrafes. 
 

 
 

 
 

 

•Cada cualificación identifícase por: 
•A súa denominación 
•O nivel ao que está asociada 
•A competencia xeral 
•O contorno profesional 

1. Identificación 

•Fixan o conxunto de coñecementos e capacidades que permiten o 
exercicio da actividade profesional conforme ás esixencias da produción e 
o emprego. Cada unha das unidades de competencia está identificada pola 
súa denominación, un código e o nivel ao que se asocia, e describe as 
realizacións profesionais (RP) e os criterios de realización (CR) de cada 
unha, así como o contexto profesional no que se desenvolve 

2. Unidades de competencia 

•Fixa, para cada unha das unidades de competencia, un módulo formativo, 
establecendo a súa denominación, a unidade asociada, o nivel, a duración 
en horas, as capacidades que desenvolve e os criterios de avaliación (CA) 
de cada unha, así como os contidos e os requisitos básicos do contexto 
formativo 
•O conxunto de módulos formativos inclúense nun Catálogo Modular de 

Formación Profesional 

3. Formación asociada 

•Catálogo modular de formación profesional 
•http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/2/22CatalogoModular.

pdf 
Enlace 

 

Cualificación profesional: 
Conxunto de competencias 
profesionais con significación 
para o emprego que poden ser 
adquiridas mediante a forma-
ción modular ou outros tipos de 
formación, así como a través 
da experiencia laboral 

 

Competencia profesional: 
Conxunto de coñecementos e 
capacidades que permiten o 
exercicio dunha actividade 
profesional conforme ás esi-
xencias da produción e o em-
prego 

¿? 

¿? 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/2/22CatalogoModular.pdf


Guía comprensiva da nova formación profesional 

20 | I E S  L e i x a  

 
 
 
 

 
 

 

Datos de identificación dunha cualificación 

Denominación 

Nivel 

Competencia xeral 

Entorno profesional 

Non indica categoría profesional 
Relaciónase coa función principal e é recoñecible no 
sector 

5 niveis en función do grao de complexidade, 
autonomía e responsabilidade necesarios para realizar 
unha actividade laboral 

Breve descrición dos cometidos e funcións esenciais 
deste profesional 

Tipo de organizacións, áreas ou servizos dentro da 
organización 
Sectores produtivos, ocupacións e postos de traballo 
relevantes 

 

Realizacións profesionais: 
Accións e comportamentos 
profesionais que a persoa debe 
realizar ou ter nas situacións 
de traballo da profesión. Ex-
présanse como resultados 
esperados que o titulado debe-
ría ser capaz de demostrar 
As RP describen de forma 
obxectiva os comportamentos 
esperados da persoa polas 
consecuencias ou resultados 
do traballo que realiza, para 
poder considerala competente 
nesa unidade 

 

Criterios de realización: 
Enunciados que deben permitir 
avaliar as realizacións do pro-
fesional nunha actividade, 
segundo un nivel aceptable no 
mundo do emprego 
Os CR expresan o nivel acep-
table da realización profesional 
para satisfacer os obxectivos 
das organizacións produtivas 
e, polo tanto, constitúen unha 
guía para a avaliación da com-
petencia profesional 

¿? 

¿? 
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Unidades de competencia 

Identificación 

Realización 
profesionais 

Contexto profesional 

Denominación 
Nivel 
Código 

Relación das realizacións profesionais (RP1, RP2... 
RPn) e criterios de realización asociados a cada unha 
(CR1, CR2... CRn) 

Medios de produción, produtos e resultados do 
traballo así como información utilizada 

 

Contexto profesional: 
Define, con carácter orientador, 
os medios de produción, pro-
dutos e resultados do traballo, 
información empregada ou 
xerada e cantos elementos 
semellantes se consideren 
necesarios para enmarcar a 
realización profesional 

¿? 
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Relación entre unidades de competencia e módulos formativos 

Unidade de competencia 1 

Unidade de competencia 2 

Unidade de competencia 3 

Unidade de competencia n 

Módulo formativo 1 

Módulo formativo 2 

Módulo formativo 3 

Módulo formativo n 
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Todas as cualificacións publícanse no Boletín Oficial do Estado e incorpóranse a 
unha base de datos de cualificacións (BDC) cuxa actualización corresponde ao 
INCUAL. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

•Boletín Oficial do Estado (BOE) 
•http://www.boe.es Enlace 

•Base de datos das cualificacións (BDC) 
•https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqCualificacionesAction.do Enlace 

SABERES 

Saber 

Saber 
facer 

Saber 
estar 

Saber 
ser 

•Que é o Marco Europeo das Cualificacións EQF-MEC? 
•Que son os niveis de organización das cualificacións no EQF-MEC? 
•Que é o Europass? 
•Que documentos integran o Europass? 
•Que son os créditos ECVET e os créditos ECTS? 
•Que instrumentos integran, en España, o Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación 

Profesional? 
•Que é a LOCFP e cales son os seus obxectivos? 
•Que é o INCUAL? 
•Que é unha cualificación? 
•Que é unha competencia profesional? 
•Que niveis de competencia se organizan en España e como se relacionan cos niveis EQF-MEC? 
•Como se organiza unha cualificación profesional? 
•Que é unha realización profesional e un criterio de realización? 
•Que é un módulo formativo? 
•Que diferenzas hai entre criterio de realización e criterio de avaliación? 
•Que diferenzas hai entre contexto produtivo e contexto formativo? 

Estamos listos para seguir? 

 

É fundamental comprender que 
as cualificacións son o referen-
te para o desenvolvemento dos 
títulos de formación profesional 
e os certificados de profesiona-
lidade 

 ¡ 

http://www.boe.es
https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqCualificacionesAction.do
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4. Como se estrutura a FP en España? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto a LOCFP como a LOE establecen que a formación profesional 
comprende o conxunto de accións formativas que capacitan para o 
desempeño cualificado das diversas profesións, o acceso ao em-
prego e a participación activa na vida social, cultural e económica.  
A formación profesional inclúe actividades que permiten a adquisición 
e actualización permanente das competencias profesionais, e com-
prende dous subsistemas: 

• Formación profesional do sistema educativo, que com-
prende: 

o Programas de cualificación profesional inicial (en 
adiante PCPI) que permiten aos estudantes maiores de 
16 anos que non rematan a educación secundaria obriga-
toria adquirir competencias profesionais propias dunha cualifica-
ción de nivel 1 do CNCP para ter a posibilidade dunha inserción 
sociolaboral satisfactoria ao tempo que adquiren as competencias 
básicas necesarias para continuar o seu proceso formativo. Os es-
tudantes que rematan un PCPI obteñen un certificado de profe-
sionalidade de nivel 1 

o Formación profesional inicial: 
 Ciclos formativos de grao medio 
 Ciclos formativos de grao superior 

o Cursos de especialización de ciclos superiores, que son cur-
sos que implican afondar nos campos de coñecemento dos títulos 
de referencia ou unha ampliación das competencias que se inclú-
en nos mesmos. Estes cursos, que aínda están sen desenvolver, 
terán entre 300 e 600 horas e poderán incluír un módulo de for-
mación en centros de traballo (FCT) 

• Formación profesional para o emprego, que comprende: 
o Accións de inserción e reinserción laboral dos traballadores e tra-

balladoras (antes formación profesional ocupacional) 
o Accións orientadas á formación continua nas empresas (antes 

formación profesional continua) 
Ademais destas, hai outro tipo de accións que permiten a incorporación de coñe-
cementos e capacidades relacionadas coa formación profesional nos estudos de 
educación secundaria obrigatoria e no bacharelato (formación profesional de 
base). 
Tanto a formación profesional inicial como a formación profesional para o emprego 
baséanse no CNCP aínda que cunha dependencia funcional e organizativa distin-
ta. 
 

 

Dende a publicación da LOE 
xa non se utilizan os termos 
“formación profesional regrada” 
ou “formación profesional es-
pecífica” 
Pola súa banda, o Real Decre-
to 395/2007, do 23 de marzo, 
polo que se regula o subsiste-
ma de formación profesional 
para o emprego, unifica os 
termos de formación profesio-
nal ocupacional e formación 
profesional continua no novo 
termo formación profesional 
para o emprego 

 

Aínda que a LOE non conside-
ra os PCPI como parte da for-
mación profesional, a Lei 
2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostible introduce 
unha modificación no articula-
do da LOE e si considera os 
PCPI como parte da formación 
profesional 

 ¡ 

 ¡ 
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• A formación profesional inicial depende do Ministerio de Educación que é 
o responsable de definir o decreto base do título (DBT) para cada un dos 
ciclos de grao medio e grao superior así como o deseño do decreto base 
do currículo (DBC) de cada un. As administracións educativas das corres-
pondentes Comunidades Autónomas deseñan posteriormente os seus 
propios currículos a partir do establecido no DBT e no DBC 
As persoas que rematan a formación profesional inicial obteñen un título 

• A formación profesional para o emprego depende do Ministerio de Empre-
go que é o responsable de definir os certificados de profesionalidade e as 
accións de formación dos traballadores/as 
A superación dun proceso formativo establecido nun certificado de profe-
sionalidade permite a obtención dun certificado 
 

 
 

Como se organiza a formación profesional inicial? 

O desenvolvemento dun título faise seguindo os criterios fixados no Real decreto 
1147/2011, de 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación 
profesional do sistema educativo. Este Real decreto establece que os títulos da 
formación profesional inicial deben ter a seguinte estrutura: 
a) Identificación do título ou curso de especialización: 

• Denominación 
• Nivel no sistema educativo 
• Duración 
• Familia ou familias profesionais 
• Nivel no Marco Español de Cualificacións (MECU) e, para os ciclos forma-

tivos de grao superior, ademais, nivel do Marco Español de Cualificacións 
para a Educación Superior (MECES) e as súas correspondencias cos 
marcos europeos. Tamén se inclúe o referente europeo segundo a Clasifi-
cación Internacional Normalizada da Educación (CINE) 

 

Formación profesional 
Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais 

Formación profesional do sistema 
educativo 

PCPI 

Certificado de 
profesionalidade 

de nivel 1 

Formación 
profesional inicial 

Título de Técnico 
(nivel 2) ou de 

Técnico superior 
(nivel 3) 

Formación profesional para o emprego 

Accións de formación profesional 

Certificados de profesionalidade (niveis 1, 2 
e 3) 

•Clasificación Internacional Normalizada da Educación (CINE) 
•http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf Enlace 

 

Anualmente convócanse pro-
cesos de acreditación de com-
petencias profesionais adquiri-
das pola experiencia laboral, 
tanto por parte das administra-
cións educativas como laborais 

 ¡ 

 

Que é o MECES? 
O Marco Español de Cualifica-
cións para a Educación Supe-
rior (MECES) é un marco de 
referencia para estruturar as 
cualificacións do sistema edu-
cativo superior (ciclos superio-
res, grao, máster e doutorado)  
A importancia do MECES radi-
ca en que utiliza créditos ECTS 
polo que os alumnos/as que 
obteñen o título de Técnico 
superior poden acreditar estes 
créditos nas ensinanzas uni-
versitarias 
 

¿? 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf
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b) Perfil profesional 
• Competencia xeral 
• Competencias profesionais, persoais e sociais 
• Relación de cualificacións profesionais e unidades de competencia do 

CNCP incluídas 
c) O contorno profesional, que inclúe, entre outros, as ocupacións e postos de 
traballo 
d) A prospectiva no sector ou sectores 
e) Ensinanzas, describindo os obxectivos xerais e os módulos profesionais 
f) Os parámetros básicos de contexto formativo 

• Os espazos e os equipamentos mínimos, adecuados ao número de pos-
tos escolares 

• As titulacións e especialidades do profesorado e as súas equivalencias 
para efectos de docencia 

g) A correspondencia, de ser o caso, dos módulos profesionais coas unidades de 
competencia para a súa acreditación 
h) Validacións, exencións e equivalencias 
i) Información sobre os requisitos necesarios segundo a lexislación vixente para 
o exercicio profesional 
j) Para os títulos de grao superior, a modalidade e materias do bacharelato que 
faciliten a admisión en caso de concorrencia competitiva 
 

 
 

 

 

Que son os módulos profesionais? 

Como vemos, na estrutura dos ciclos formativos xa non se fala de módulos forma-
tivos, como no caso das cualificacións, senón de módulos profesionais que é 
necesario explicar con máis detalle. 
O perfil profesional dun título ven determinado por unha cualificación profesional 
completa e pode incorporar unidades de competencia doutras cualificacións e 
ademais pode incluír formación non asociada ao CNCP. Así pois, o desenvolve-
mento dun título toma como referencia unha ou máis cualificacións profesionais, 
ás que completan e complementan con outros módulos non asociados a unida-
des de competencia. Para evitar solapamentos, a aprendizaxe non se fai sobre 
módulos formativos senón sobre módulos profesionais porque así podemos “di-
vidir” a formación dunha unidade de competencia en máis dun módulo profesio-
nal ou asociar un mesmo módulo profesional a máis de unha unidade de compe-
tencia. 
Ademais, a organización dos módulos profesionais non se fai segundo capacida-
des como nos módulos formativos, senón segundo resultados de aprendizaxe 
(RA), manténdose os criterios de avaliación (CA), e incorpora non só competen-
cias profesionais, senón tamén sociais e persoais. 

•Marco Español da Educación Superior (MECES) 
•http://www.meces_encuentros.unican.es Enlace 

•O MECES no BOE 
•http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf  Enlace 

http://www.meces_encuentros.unican.es
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
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Segundo isto, se un estudante que cursa un ciclo formativo aproba todos os módu-
los profesionais asociados ás unidades de competencia que definen unha ou máis 
cualificacións e suspende outros módulos profesionais non asociados, non estaría 
en disposición de obter o título pero si que podería acreditar unha ou máis cualifi-
cacións profesionais. 

 

 

Descrición dun módulo profesional 

Identificación 

Resultados de 
aprendizaxe e 

criterios de avaliación 

Duración e contidos 

Orientacións 
pedagóxicas 

Nome e código 

Obxectivos expresados como resultados de 
aprendizaxe e criterios de avaliación para cada un dos 
resultados 

Duración en horas (mínimo) e contidos básicos 

Relación entre a formación e os obxectivos, con 
propostas xerais para o desenvolvemento de 
actividades 

Características dun módulo profesional 

O módulo profesional está constituído por áreas de coñecemento teórico-prácticas, en función 
das competencias profesionais, que inclúen tanto as definidas nas unidades de competencia e, se 
é o caso, as sociais e as persoais que se pretenden acadar   
Un módulo profesional é inclusivo nos eidos educativo e formativo 

Non todos os módulos profesionais están asociados a unha unidade de competencia xa que 
deben adaptarse á formación específica do ciclo. Nuns casos si que están referidos a unha 
unidade de competencia pero noutros constitúen unha formación transversal, complementaria 
ou específica dependendo das características propias de cada familia profesional ou mesmo do 
sector produtivo 

Hai módulos profesionais que poden organizarse en unidades formativas de menor duración que 
poden ser certificables 
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Que réximes e modalidades de formación profesional hai? 

Hai dous réximes (ordinario e adultos) e tres modalidades (presencial, semipre-
sencial e a distancia). No réxime ordinario só se pode facer por curso completo na 
modalidade presencial mentres que no de adultos pode facerse por curso comple-
to, por módulos ou por unidades formativas (depende da oferta e a demanda). 
 

 
 

A formación impártese en diferentes tipos de centros educativos e/ou formativos, 
uns dependentes da administración educativa e outros dependentes da adminis-
tración laboral. Un tipo especial de centro educativo-formativo contemplado na 
LOCFP é o centro integrado de formación profesional (CIFP), un centro que 
oferta PCPI, ciclos formativos de grao medio e superior e formación para o empre-
go, todos eles nas súas distintas modalidades. 
 

Como se accede a un ciclo formativo? 

Ciclos de grao medio: Para acceder a un ciclo formativo de grao medio hai que 
estar en posesión do título da educación secundaria obrigatoria ou equivalente, 
aínda que tamén se pode acceder por outros mecanismos: 

• Realizando unha proba de acceso, da que están exentos os que superen 
a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos 

• Superando os módulos obrigatorios dun PCPI 
• Superando un curso de formación específico para o acceso de ciclos de 

grao medio de 600 horas de duración e centrado nas competencias bási-
cas da ESO. Estes cursos aínda están sen deseñar 

Ciclos de grao superior: Para acceder a un ciclo formativo de grao superior hai 
que estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente, aínda que tamén se 
pode acceder por outros mecanismos: 

• Tendo un título de grao medio da mesma familia profesional e superando 
un exame de acceso a ciclos superiores, da que están exentos os que su-
peren a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos 

• Tendo un título de grao medio e superando un curso de formación especí-
fico para acceso a ciclos de grao superior de 700 horas de formación que 
terá unha parte común, instrumental, cos obxectivos da lingua castelá e o 
idioma de bacharelato, e unha parte específica con dúas opcións: científi-
co-tecnolóxica e humanidades-ciencias sociais. Estes cursos aínda están 
sen deseñar 

Réxime    

Modalidade 
 

Presencial 

Semipresencial 

A distancia 

Ordinario 

Curso completo 

SI 

NON 

NON 

Adultos 

Curso completo 

SI 

NON 

NON 

Parcial por 
módulos 

SI 

SI 

SI 

Parcial por 
unidades 

formativas 

SI 

SI 

SI 

 

A Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universi-
taria ten unha web con toda a 
información sobre a formación 
profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia 

 

www.edu.xunta.es  

 

www.edu.xunta.es/fp  

 ¡ 

http://www.edu.xunta.es/
http://www.edu.xunta.es/fp
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En que condicións poden continuar estudos os titulados en ciclos 
formativos? 

Ciclos de grao medio: Un titulado nun ciclo de grao medio pode: 
• Acceder ao bacharelato e só ten que superar as materias comúns para ob-

ter o título de bacharelato 
• Facer o curso de acceso a ciclos superiores 
• Facer a proba de acceso a ciclos superiores 

Ciclos de grao superior: Os titulados en ciclos de grao superior teñen acceso 
directo á Universidade sen necesidade de realizar as probas de acceso (PAU). 
Ademais, existe un sistema de recoñecemento de créditos ECTS para os estudan-
tes que teñen o título de Técnico superior. 
 

Como se desenvolven os ciclos formativos na modalidade presencial 
por ciclos completos? 

Resulta un pouco complexo explicar como é o desenvolvemento dos ciclos forma-
tivos na súa modalidade presencial por ciclo completo porque continuamente se 
están a producir cambios normativos.  
Non obstante, de seguido móstrase un resumo do contido na Orde 12 de xullo de 
2011 pola que se regula o desenvolvemento da formación profesional inicial. 

 

 

I. MATRÍCULA 
1.  A matrícula polo réxime ordinario debe realizarse para cada un dos cursos en que se organizan as ensinanzas. Cada 

unha das matrículas dálle dereito ao/á estudante a unha única convocatoria para cada un dos módulos profesionais dos cales 
se matricula, que se esgota cando se realiza a avaliación final de módulos do curso.  

2.  Con carácter xeral, o alumnado pode realizar a matrícula de primeiro ou segundo curso no mesmo centro un máximo de 
dúas veces cada curso, sempre que non esgotase as catro convocatorias ás que ten dereito. 

• A matrícula no primeiro curso do ciclo formativo dá dereito a realizar, por unha vez, as actividades programadas pa-
ra cada módulo profesional, sempre que non se produza a renuncia ou a anulación da matrícula. 

• A matrícula no segundo curso do ciclo formativo dá dereito a realizar, por unha vez, as actividades programadas 
para cada módulo profesional do segundo curso, sempre que non se produza a renuncia ou a anulación da matrícula. 
No caso de non superar algún dos módulos de segundo e/ou, de ser o caso, non superar algún dos módulos pendentes 
de primeiro, o alumno ou a alumna deberán realizar as actividades de recuperación que lles propoña o equipo docen-
te, coincidindo co período ordinario de realización do módulo de formación en centros de traballo (FCT) previsto na súa 
normativa reguladora. 

O alumnado que, logo da repetición de primeiro curso no mesmo centro, non obteña avaliación positiva para a promoción ao se-
gundo curso ou que, despois da repetición do segundo curso no mesmo centro, non conseguise titularse por ter módulos pen-
dentes de primeiro e/ou de segundo, pode completar os módulos profesionais non superados e, así, concluír os seus estudos 
solicitando a admisión noutro centro. Non obstante, pode formalizar unha terceira ou cuarta matrícula do mesmo curso no 
mesmo centro, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa listaxe de espera, é dicir, sempre que o ciclo estea liberado. 

3. O alumnado pode formalizar a matrícula no segundo curso cando teña superados ou validados todos os módulos do primeiro 
curso ou se a suma da duración do módulo ou dos módulos pendentes non supera as 300 horas.  

En todo caso, cando un alumno ou unha alumna non logren a promoción deben repetir os módulos profesionais non supera-
dos, para o cal deben formalizar a matrícula no mesmo curso, incorporándose ao grupo de alumnado correspondente. 

4. O alumnado pode ser avaliado dun mesmo módulo profesional un máximo de catro convocatorias, con independencia do 
réxime ou da modalidade que se curse, agás no caso do módulo profesional de formación en centros de traballo, no que 
só poderá ser avaliado un máximo de dúas convocatorias. 

5.  Ao alumnado procedente do réxime ordinario que acceda ao réxime para as persoas adultas en calquera das súas modalida-
des, ou viceversa, computaránselle as convocatorias xa consumidas no réxime correspondente. 

6.  É posible realizar a matrícula simultánea en dous ciclos formativos distintos, en ciclos formativos e bacharelato, ou en ciclos 
formativos e ESO, coa autorización do Servizo de Inspección Educativa, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa 
listaxe de espera logo de rematado o proceso de admisión, e exista unha compatibilidade horaria mínima do 90%. 
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II. RENUNCIA, ANULACIÓN E BAIXA 

RENUNCIA Á MATRÍCULA 
1.  Co fin de non esgotar as catro convocatorias previstas para cada módulo profesional, pódese renunciar, con carácter xe-

ral, unha soa vez á avaliación e á cualificación da totalidade dos módulos profesionais do ciclo formativo en que se formalizase 
a matrícula, no caso do réxime ordinario, ou de forma parcial no caso do réxime de persoas adultas, sempre que se dea algu-
nha das seguintes circunstancias:  

• Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o segundo 
grao de consanguinidade ou afinidade.  

• Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous meses, nun horario incompatible 
coas ensinanzas do ciclo.  

• Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo.  
A renuncia á matrícula sempre se debe xustificar documentalmente. 
Excepcionalmente, pódese renunciar máis dunha vez no caso de doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno 

ou da alumna como de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.  

2.  A aceptación da renuncia non implica reserva de praza para o seguinte curso académico, de modo que para reincorporarse 
novamente a estes estudos, o estudante debe someterse a un novo proceso de admisión. 

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE RENUNCIA 
1.  A solicitude de renuncia de matrícula, xunto coa documentación acreditativa, débese presentar ante a dirección do centro edu-

cativo de acordo cos seguintes prazos e requisitos:  
a)  No caso de que todos os módulos sexan de formación no centro educativo (módulos de primeiro curso en réxime 

ordinario ou calquera módulo en réxime para as persoas adultas): cunha antelación mínima de dous meses á avalia-
ción final de módulos correspondente.  

b)  No caso do alumnado de segundo curso en réxime ordinario, no que os módulos de formación de segundo curso se 
realizan no centro educativo e no centro de traballo: cunha antelación mínima de dous meses á data prevista como 
inicio do período ordinario da FCT. 

2.  O director ou a directora do centro deben resolver no prazo máximo de dez días hábiles.  

3.  No relativo á renuncia ao módulo de FCT, terase en conta o establecido na súa normativa reguladora. 

ANULACIÓN DA MATRÍCULA 
1.  Se durante os cinco primeiros días lectivos do curso se observa a inasistencia de determinados alumnos ou alumnas, o cen-

tro docente requiriralles por escrito a súa inmediata incorporación nun prazo máximo de tres días contados desde a data de 
recepción da notificación e comunicaralles que, en caso de non se producir esta, agás causa debidamente xustificada, se 
procederá á anulación da súa matrícula.  

O alumnado tamén poderá solicitar de xeito voluntario a anulación da súa matrícula cunha antelación mínima dunha semana ao 
remate do período de matrícula. A praza vacante será cuberta polo alumnado en lista de espera, ata completar a cota asigna-
da ao grupo.  

A anulación da matrícula non computa para efectos de convocatorias consumidas. 

BAIXA DE OFICIO E BAIXAS VOLUNTARIAS 
1.  Despois de iniciadas as actividades lectivas, o centro pode tramitar a baixa de oficio da matrícula cando un alumno ou unha 

alumna non asistan inxustificadamente á clase durante o resto do curso académico de xeito continuado por un período su-
perior a 15 días lectivos ou, de xeito descontinuo, por un período superior a 25 días lectivos. Para tales efectos o centro 
enviará un apercibimento previo cando se acumulen un número de faltas inxustificadas superior a 10 días lectivos. 

 Debe quedar constancia na secretaría do centro da comunicación ao alumno ou á alumna destas circunstancias administrativas.  

2.  A baixa de oficio supón a perda da condición de alumno ou de alumna do ciclo formativo, e a correspondente convocatoria 
computarase como xa consumida. A reincorporación ás mesmas ensinanzas require someterse a un novo proceso de admi-
sión.  

Contra a resolución da baixa de oficio da matrícula, a persoa solicitante pode presentar recurso de alzada perante o xefe ou a xefa 
territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgota a vía administrativa.  

3.  As solicitudes voluntarias de baixa de matrícula por parte do alumnado, con posterioridade á data límite para solicitar a anula-
ción de matrícula, teñen os mesmos efectos que as baixas de oficio. 

III. MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 
1.  O alumnado que esgotase o número máximo de convocatorias previstas para cada módulo profesional pode solicitar, ante a 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, unha convocatoria extraordinaria para rematar os 
seus estudos, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias, que se deberán acreditar documentalmente: 

a)  Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do estudante como de familiares ata o segundo grao de con-
sanguinidade ou afinidade, no período correspondente á última convocatoria ordinaria. 

b)  Discapacidade que implique autorización de flexibilización modular para completar os estudos.  
c)  Sufrimento dunha situación de violencia de xénero. 
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d) Calquera outra circunstancia que condicione ou impida o desenvolvemento ordinario dos estudos. 

2. A solicitude de matrícula extraordinaria debe tramitarse no centro onde se cursou o último ano. 
O prazo de solicitude é desde o 17 de xuño ao 15 de setembro de cada ano. 

IV. AVALIACIÓN 
1.  A avaliación ten carácter continuo polo que o alumnado debe asistir as actividades programadas para cada módulo, perdendo 

o seu dereito á avaliación continua cando chegue un número de faltas inxustificadas correspondente ao 10% da duración to-
tal dos mesmos. Para tales efectos o centro enviará previamente ao/á alumno/a un apercibimento cando as faltas de asisten-
cia inxustificadas superen o 6% da súa duración total. 

 O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua , terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á 
avaliación final de módulos correspondente. 

2.  Os alumnos e as alumnas que obtivesen unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos poden recibir a men-
ción de matrícula de honra.  

O número de matrículas de honra que se poden conceder nun ciclo formativo nun curso académico é como máximo de dúas. No 
caso de que o número de alumnos e alumnas matriculados con opción a titular nun curso académico sexa inferior a vinte, só se 
pode conceder unha matrícula de honra. 

V. VALIDACIÓNS E EXENCIÓNS 
1. As validacións de módulos cursados ou por acreditacións de unidades de competencia con módulos profesionais dos ciclos 

formativos, deben presentarse ante a dirección do centro nos 20 primeiros días desde o comezo das clases.  
Antes do día 5 de decembro de cada ano, a dirección do centro público deberá resolver ou, de ser o caso, remitir ao órgano compe-

tente as solicitudes de validacións. 

2.  O alumnado que estea pendente de validación nalgún módulo profesional deberá asistir ás clases ata a presentación da resolu-
ción favorable desta. 

3.  A exención ao módulo de FCT solicitarase segundo a súa normativa reguladora ata 20 días antes do comezo da FCT. 

VI. RECLAMACIÓNS 
1.  O alumnado pode reclamar as decisións e as cualificacións finais dos módulos e no caso de ciclos formativos de 2.000 horas, a 

aquelas avaliacións parciais en que se propoña o acceso á realización do módulo de formación en centros de traballo en perío-
do ordinario, en base aos seguintes aspectos: 

a)  A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado non foi adecuada aos resul-
tados de aprendizaxe, os obxectivos específicos, os contidos, os criterios de avaliación e o nivel recollidos na corres-
pondente programación. 

b)  Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na programación.  
c)  A aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación para a superación do módulo profesional non 

foi correcta. 

2.  O procedemento e os prazos para a presentación e a tramitación das reclamacións serán os seguintes:  
a)  A reclamación debe presentarse por escrito ante a dirección do centro, no prazo máximo de dous días lectivos contados 

desde o día seguinte a aquel en que se produza a comunicación da cualificación final ou da decisión adoptada.  
b)  O director ou a directora do centro debe trasladar a reclamación ao departamento correspondente para que emita o 

oportuno informe sobre os aspectos sinalados no punto anterior, no cal debe formularse proposta de ratificación ou rec-
tificación na cualificación outorgada. 

Este proceso debe estar rematado nun prazo máximo de cinco días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, contados a 
partir do seguinte ao da presentación da reclamación. 

Contra a resolución do director ou da directora do centro, a persoa solicitante pode presentar recurso de alzada perante o xefe ou a 
xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación; a dita resolución esgota a vía administrativa. 

Que son os certificados de profesionalidade? 

Veuse no capítulo 3 como o Sistema Nacional das Cualificacións e Formación Pro-
fesional permite o deseño de títulos de formación profesional inicial así como o 
deseño de certificados de profesionalidade.  
A formación asociada aos certificados de profesionalidade, dependente da admi-
nistración laboral, é unha formación modular na que se imparten os módulos for-
mativos asociados ás unidades de competencia dunha cualificación e inclúese un 
módulo de formación en centros de traballo.  
Os/as que superan esta formación, ou a acreditan por aprendizaxe non formal, 
informal ou experiencia laboral, obteñen un certificado de profesionalidade que 
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é o instrumento de acreditación dunha cualificación profesional no ámbito da ad-
ministración laboral. 
 

 
 

 
 

Onde se pode ampliar a información sobre a FP en España? 

 

 
 

 
 
 

 
 

•Regulamentación dos certificados de profesionalidade 
•http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf Enlace 

•Certificados de profesionalidade aprobados ata o momento 
•http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certifi

cados_de_profesionalidad/cf0502.html 
Enlace 

•TodoFP, web do Ministerio de Educación 
•http://www.todofp.es Enlace 

•Información sobre FP da Consellería de Cultura, Educación e O. U. 
•http://www.edu.xunta.es/fp Enlace 

•Cales son os dous subsistemas de formación profesional? 
•Quen integra a formación profesional do sistema educativo? 
•Quen integra a formación profesional para o emprego? 
•Que son resultados de aprendizaxe? 
•Que son criterios de avaliación? 
•Que é o MECES e que tipo de ensinanzas inclúe? 
•Un estudante que remata un ciclo superior pode validar créditos ECTS? 
•Cales son as principais características dun modulo profesional? 
•En que se diferencian un módulo formativo e un módulo profesional? 
•Un estudante de ciclos formativos que supera todos os módulos profesionais asociados a unidades de 

competencia dunha cualificación profesional, pode acreditar esa cualificación aínda que non remate 
os estudos do ciclo? 
•Un estudante que remata un PCPI pode acceder directamente a un ciclo de grao medio ou ten que 

facer aproba de acceso? 
•Que duración ten e que se estuda no curso de acceso a ciclos medios? 
•Que duración ten e que se estuda no curso de acceso a ciclos superiores? 
•Un estudante que ten un título de grao medio… que ten que facer para obter o título de bacharelato? 
•Un estudante que ten un título de grao medio… pode acceder directamente a un ciclo superior? 

Estamos listos para seguir? 

 

Pode consultarse toda a infor-
mación sobre os certificados 
de profesionalidade no Servizo 
Público de Emprego Estatal 
(en adiante SEPE), dependen-
te do Ministerio de Emprego e 
Seguridade Social 

 

www.sepe.es  

 ¡ 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/cf0502.html
http://www.todofp.es
http://www.edu.xunta.es/fp
http://www.sepe.es/
http://www.todofp.es
http://www.edu.xunta.es/fp
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5. Por que debemos tomar como referencia as unidades 
de competencia para o desenvolvemento do traballo    
docente? 
 
 
 
 
Tanto o decreto base dos título (DBT) como o decreto base do currículo (DBC) 
desenvólvese tomando como referencia as competencias profesionais especifica-
das no CNCP “e algo máis”.  
Para comprender mellor isto imos ver como partindo da cualificación chegamos ao 
deseño do currículo; Para iso guiámonos polo Decreto 114/2010, do 1 de xullo, 
polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema 
educativo de Galicia e o Real Decreto 1147/2011, de 29 de xullo, polo que se es-
tablece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. 
 
 

 
 
 

Características dos títulos de formación profesional 

Responden ás necesidades demandadas polo sistema produtivo, as persoas e a sociedade para 
exercer unha cidadanía democrática e desempeñar as actividades profesionais relacionadas co 
perfil profesional de referencia 

O perfil profesional ven determinado, fundamentalmente, polas cualificacións profesionais 
completas e, de ser o caso, outras unidades de competencia do Catálogo Nacional de 
Cualificacións Profesionais que se inclúan nel 

Manteñen un equilibrio entre polivalencia e especialización que ven determinado polas 
características dos correspondentes sectores produtivos. A polivalencia permite aumentar a 
empregabilidade e as posibilidades de adaptación aos cambios organizativos e tecnolóxicos. A 
especialización debe favorecer a produtividade, a competitividade e a innovación 

Poden incluír formación non asociada ao Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais que 
permita conseguir as competencias de carácter persoal, social e profesional incluídas no título. 
Esta formación pode engadirse en módulos profesionais independentes ou de forma transversal 
noutros módulos profesionais en función do ciclo formativo de que se trate 

A configuración modular dos ciclos formativos facilita a mobilidade do alumnado entre ciclos e 
outras ensinanzas de sistema educativo 

Os ciclos formativos contribúen a facer realidade o sistema integrado de formación profesional, 
establecendo a correspondencia entre módulos profesionais e unidades de competencia incluídas 
no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais 

Cada título inclúe, cando menos, unha cualificación profesional completa 

 

Currículo: 
Conxunto de obxectivos, conti-
dos, orientacións pedagóxicas, 
directrices e criterios de avalia-
ción que regulan a práctica 
docente 
 

¿? 
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Que é un currículo e como se desenvolve? 

Ao igual que o título dun ciclo formativo ten uns sinais de identidade e un contido 
específico, tamén o deseño do currículo segue un modelo preestablecido que in-
clúe: 
1. Identificación do título, así como perfil profesional, contorno profesional e pros-
pectiva do título no sector ou nos sectores correspondentes: 

• Identificación 
• Perfil profesional do título, onde se especifican: 

a) Competencia xeral, que describe as funcións profesionais máis 
significativas do título, tomando como referente o conxunto de 
cualificacións e, se é o caso, unidades de competencia incluídas 
no título 

b) Competencias profesionais, persoais e sociais, que describen o 
conxunto de capacidades e coñecementos que permiten respon-
der aos requirimentos do sector produtivo, aumentar a inserción 
laboral e favorecer a cohesión social 

c) Relación de cualificacións e unidades de competencia do CNCP 
incluídas no título 

• Contorno profesional, que describe a tipoloxía de empresas, as ocupa-
cións- tipo que o titulado pode desempeñar e os sectores económicos nos 
que intervén 

• Prospectiva do título no sector ou nos sectores, que describe a evolución 
funcional, tecnolóxica, organizativa e competencial das actividades profe-
sionais que abarca o título 

2. Ensinanzas do ciclo formativo e parámetros básicos do contexto: 
• Obxectivos xerais 
• Módulos profesionais 
• Espazos e equipamentos 
• Profesorado 

3. Acceso a outros estudos e vinculación con eles, así como a correspondencia de 
módulos profesionais coas unidades de competencia 

• Acceso a outros estudos 
• Validacións e exencións 
• Correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competen-

cia para a súa acreditación, validación ou exención 
4. Organización da impartición, onde se especifican: 

• Distribución horaria 
• Desenvolvemento do currículo 
• Titulacións equivalentes 
• Regulación do exercicio da profesión, no seu caso 
• Accesibilidade ás ensinanzas do título 
• Autorizacións a centros privados 
• Calendario de implantación 
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Como se organizan os obxectivos xerais dun ciclo formativo? 

Os obxectivos xerais, que deben entenderse como unha orientación para o pro-
fesorado, non establecen condutas observables de forma directa senón capaci-
dades que encaixan nun gran número de posibles accións.  
Tratan de trasladar as competencias persoais, profesionais e sociais ao entorno 
educativo e por iso sempre rematan con “… para…” (finalidade). 
A forma de presentar os obxectivos sempre segue o mesmo deseño. 
 

 
 
 
Exemplo:  

 
 
 
 
 

Obxectivo xeral dun currículo 

Accións 

Obxecto das accións 

Situacións de 
aprendizaxe 

Finalidade 

Expresa as capacidades que se deben adquirir para 
acadar a competencia 

Expresa os contidos que se están identificando, 
discriminando ou executando: función, rol profesional, 
técnica, coñecemento… 

Expresa as características xerais das actividades de 
aprendizaxe 

Expresa as competencias profesionais, persoais e/ou 
sociais que se pretenden acadar 

Ciclo Medio de Farmacia e Parafarmacia 

Obxectivo xeral: Elaborar lotes de produtos farmacéuticos dosificándoos e 
envasándoos en condicións de calidade e seguridade para preparalos e distribuílos ás 

distintas unidades hospitalarias 

Acción 

Elaborar 

Obxecto das 
accións 

lotes de produtos 
farmacéuticos 

Situacións de 
aprendizaxe 

dosificándoos e 
envasándoos en 

condicións de calidade 
e seguridade 

Finalidade 

para preparalos e 
distribuílos ás 

distintas unidades 
hospitalarias 
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Como se organizan os módulos profesionais dun ciclo formativo? 

Os módulos profesionais, segundo a súa natureza, poden estar asociados ou non 
a unidades de competencia do CNCP. 

• Os módulos profesionais asociados a unidades de competencia recollen a 
formación asociada ás realizacións profesionais descritas nas unidades de 
competencia e seleccionadas no perfil profesional. Responden á profesio-
nalidade do título de formación profesional e a súa función principal é 
determinar a formación necesaria para que o alumnado adquira a especia-
lización e a polivalencia profesional requiridas no emprego 
Nun título debe cumprirse que os módulos profesionais deben incluír to-
das as unidades de competencia dunha cualificación do CNCP e po-
den incluír unidades de competencia doutras cualificacións 

• Os módulos non asociados a unidades de competencia, tamén chamados 
módulos soporte, poden ser: 

o Módulos transversais, que poden aparecer en máis dun ciclo for-
mativo, como por exemplo o de formación e orientación laboral, o 
de primeiros auxilios ou o de idioma 

o Módulos que inclúen formación de base, que permite afrontar con 
garantías outros módulos do ciclo 

o Módulos que inclúen formación que garanten a polivalencia e a vi-
xencia futura dos títulos 

o Módulos que permiten a obtención de carnés profesionais 
o Módulos de formación en centros de traballo 

Ademais, e como se comentou nun capítulo anterior, un módulo profesional pode 
organizarse en unidades formativas de menor duración que, en calquera caso, 
deben seguir a mesma estrutura que o propio módulo profesional: 

• Denominación e código 
• Equivalencia en créditos ECTS, ECVET, de ser o caso 
• Duración en horas 
• Obxectivos, expresados en termos de resultados de aprendizaxe 
• Criterios de avaliación 
• Contidos básicos, que quedan descritos de xeito integrado, en termos de 

procedementos, conceptos e actitudes 
• Orientacións pedagóxicas para o seu desenvolvemento 

Vemos que nos módulos profesionais os obxectivos se expresan en forma de re-
sultados de aprendizaxe (RA). Nos módulos profesionais asociados a unidades 
de competencia os RA deben permitir as evidencias suficientes para poder inferir 
que os estudantes posúen o especificado na unidade de competencia; do 
mesmo xeito, o conxunto de todos os RA descritos nos diferentes módulos profe-
sionais deben permitir as evidencias suficientes para poder inferir que os estudan-
tes posúen as competencias profesionais, persoais e sociais definidas no 
perfil. 
Os RA obtéñense a partir dos obxectivos xerais do ciclo e da reorganización dos 
módulos formativos das cualificacións e sempre se redactan de forma atemporal. 
 
 

 

Resultados de aprendizaxe: 
Especificacións de formación 
que permite valorar que as 
actividades de traballo vanse 
realizar de acordo aos están-
dares de competencia do sis-
tema produtivo e ao dominio de 
coñecementos científicos e 
técnicos da mesma 
 

 

Módulos profesionais: 
Son bloques constituídos por 
áreas teórico-prácticas de co-
ñecemento, en función das 
competencias profesionais, 
que inclúen as definidas nas 
unidades de competencia, as 
competencias sociais e as 
persoais que se pretenda al-
canzar 

¿? 

¿? 
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Exemplos: A partir do obxectivo xeral que vimos no exemplo anterior pódense de-
señar varios resultados de aprendizaxe, como por exemplo: 
 

 
 

 

Resultados de aprendizaxe (RA) 

Logro 

Obxecto da actividade 

Accións no contexto 
de aprendizaxe 

Expresa a acción que se debe acadar asociada a unha 
función, técnica, proceso, equipo… 

Expresa o contido sobre o que se debe acadar o logro 

Expresan os conceptos máis relevantes asociados á 
consecución do logro no contexto de aprendizaxe 

Resultado de aprendizaxe 4 (RA4): Elabora baixo a supervisión do facultativo 
produtos farmacéuticos e afíns aplicando as operacións farmacéuticas básicas, e 

recoñece os fundamentos destas 

Logro 

Elabora, baixo a 
supervisión do 

facultativo 

Obxecto da actividade 

produtos farmacéuticos 
e afíns 

Accións no contexto de aprendizaxe 

aplicando as operacións 
farmacéuticas básicas, e recoñece 

os fundamentos destas 

Resultado de aprendizaxe 5 (RA5): Envasa produtos farmacéuticos e afíns en 
condicións hixiénicas, e xustifica o material de acondicionamento empregado 

Logro 

Envasa 

Obxecto da actividade 

produtos farmacéuticos 
e afíns 

Accións no contexto de aprendizaxe 

en condicións hixiénicas, e xustifica 
o material de acondicionamento 

empregado 
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Como chegamos a determinar a forma de evidenciar a consecución 
dos resultados de aprendizaxe? 

Para poder evidenciar a consecución dos resultados de aprendizaxe, o título e o 
currículo inclúen criterios de avaliación (en adiante CA) que integran os contidos 
conceptuais, procedementais e actitudinais e se expresan de forma impersoal, 
como unha acción xa rematada. 
Cada RA ten asociados varios CA que seguen o seguinte esquema. 
 

 
 
Exemplo: Descritos o obxectivo xeral e dous resultados de aprendizaxe, o currícu-
lo establece varios criterios de avaliación para cada resultado, como por exemplo: 
 

 
 

 

Criterio de avaliación (CA) 

Acción realizada 

Contido da actividade 
ou/e condición 

Expresa de forma cuantitativa e/ou cualitativa, a 
concreción do resultado de aprendizaxe que tivo que 
demostrar o estudante para alcanzar o logro 

Expresa o contido sobre o que se acada o resultado 

Resultado de aprendizaxe 5 (RA5): Envasa produtos farmacéuticos e afíns en 
condicións hixiénicas, e xustifica o material de acondicionamento seleccionado 

Criterio de avaliación 1 (CA5.1): 
Relacionáronse as formas 
farmacéuticas coas vías de 

administración 

Acción 

Relacionáronse 

Contido da actividade 
e/ou condicións 

as formas 
farmacéuticas coas 

vías de 
administración 

Criterio de avaliación 2 (CA5.2): 
Recoñecéronse os tipos de material de 

acondicionamento para fórmulas 
maxistrais e preparacións oficinais 

Acción 

Recoñecéronse 

Contido da actividade 
e/ou condicións 

os tipos de material de 
acondicionamento para 

fórmulas maxistrais e 
preparacións oficinais 

 

Criterios de avaliación (CA): 
Son indicadores onde se esta-
blecen as aprendizaxes que se 
consideran necesarias e signi-
ficativas segundo o ámbito de 
concreción curricular de que se 
trate 

 

Non se deben confundir os CA 
cos criterios de cualificación, 
que serven para ponderar, 
mediante unha nota, o grao de 
consecución das aprendizaxes 
Mediante o criterio de avalia-
ción determinamos se o estu-
dante adquire a aprendizaxe, e 
mediante o criterio de cualifica-
ción cuantificamos o grao de 
consecución da aprendizaxe 

¿? 

 ¡ 
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Cada un dos módulos profesionais incorpora unhas orientacións pedagóxicas 
que serven, de forma xeral, para planificar a actividade docente. 
 

 
 
O que non especifican nin o título nin o currículo son: 

• As actividades que se deben realizar na aula para acadar os RA 
• O sistema de avaliación 
• Os instrumentos de avaliación 
• Os criterios de cualificación 

Corresponde ao docente o deseño das actividades de aprendizaxe que levan a 
asegurar que se acadan os logros establecidos nos RA, o deseño do sistema de 
avaliación, os instrumentos que se van empregar e os criterios de cualificación 
que se van aplicar. Todos estes elementos deben figurar na programación didác-
tica que o docente elabora e será o instrumento que guíe o seu traballo (a pro-
gramación parte directamente do DBC polo que, na actualidade, xa non é necesa-
rio dispor dun proxecto curricular de ciclo). 
 

 
 
Exemplo: Seguindo cos exemplos anteriores, o papel do docente é a consecución 
do obxectivo xeral no que se especifican dous resultados de aprendizaxe RA4 e 
RA5. Se nos centramos no RA5 especifícanse dous criterios de avaliación CA5.1 e 
CA5.2. O estudante ten que adquirir a competencia de envasar produtos farma-
céuticos e afíns (RA5), e temos que determinar que é capaz de: 

• Relacionar as formas farmacéuticas coas vías de administración 
• Recoñecer os tipos de material de acondicionamento para as fórmulas 

maxistrais e preparacións oficinais 
• Dosificar e envasar o produto seguindo procedementos de elaboración e 

control 
Os pasos que debemos seguir e as decisións que debemos adoptar seguen a se-
guinte secuencia. 
 

Orientacións pedagóxicas 

Relacionan a función do módulo profesional con respecto ás competencias que deben adquirir as 
persoas , así como a súa relación co sector produtivo 

Relacionan a función do módulo profesional con respecto á consecución dos obxectivos xerais do 
ciclo formativo e das competencias profesionais, persoais e sociais 

Suxiren tipos de actividades e a súa organización, que permitan acadar  o maior número de 
ámbitos da competencia 

Referencias para o deseño das actividades de aprendizaxe 

Os RA deben permitir evidenciar que se acada a unidade de competencia; logo o que temos que 
avaliar é a consecución dos RA 

Os CA son a base do deseño das estratexias pedagóxicas e de avaliación (capítulo 7) 
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Organizar os 
contidos 

didácticos 

•Debemos dar contidos relacionados coas formas farmacéuticas, as vías de 
administración, os materiais de acondicionamento, pautas de dosificación, 
métodos de envasado e procedementos de elaboración e control. O deseño do 
currículo xa inclúe, como se veu anteriormente, uns contidos básicos que serven 
de referente e que están presentados nun formato integrado en termos de 
procedementos (saber facer), conceptos (saber) e actitudes (saber ser e estar) 

Establecer unha 
metodoloxía 

didáctica 

•Debemos idear métodos para achegarlles estes contidos da mellor forma 
posible e tendo en conta os principios da aprendizaxe construtivista na que se 
incentiva o aprender a aprender 

Deseñar e 
organizar 

actividades 

•Debemos deseñar actividades tanto para nós mesmos como docentes, como 
para os estudantes, e así, cada un dos contidos precisará actividades que imos 
realizar como docentes (explicacións, visionado de películas, simulación…) e que 
debe realizar o estudante (probas escritas, actividades prácticas, simulación…) 

Elixir os 
instrumentos 
de avaliación 

•No CA5.1 vemos que a acción é “recoñecéronse”, así que podemos facer unha 
proba práctica na que lle mostramos distintos tipos de materiais ou 
acondicionamentos para ver se efectivamente os recoñece. 

•No CA5.2 vemos que a acción é “dosificouse e envasouse”, así que podemos 
deseñar exercicios escritos para cálculo de dosificación, exercicios prácticos 
para a aplicación dos cálculos e dosificación e exercicios prácticos para 
determinar se o estudante efectúa correctamente o envasado aplicando os 
procedementos de elaboración e control 

Establecer os 
criterios de 

cualificación 

•No noso exemplo, o RA é o envasado en condicións hixiénicas xustificando o 
material de acondicionamento seleccionado, logo parece que o máis axeitado é 
darlle un menor peso na cualificación ás actividades de CA5.1 e o maior peso ás 
actividades de CA5.2 

 
•Para poder comprender mellor a relación existente entre unha cualificación, unha unidade de 

competencia, un módulo formativo, un módulo profesional, unha realización profesional, un resultado 
de aprendizaxe, un criterio de realización e un criterio de avaliación, recomendamos entrar na web do 
INCUAL e buscar unha cualificación na base de datos das cualificacións, e visitar a web TodoFP do 
Ministerio de Educación onde podemos localizar un título LOE asociado á cualificación profesional e 
comparar ambos documentos. Tamén podemos acceder aos currículos LOE publicados en Galicia dende 
a web da Consellería de Educación 

Estamos listos para seguir? 
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6. Que e como avaliamos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O espírito recollido na LOE, respecto ao proceso de ensinanza, especifica como 
obxectivo “o desenvolvemento da capacidade dos estudantes para regular a súa 
propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para 
desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.” 
O Real Decreto 1147/2011 di ao respecto da avaliación das ensinanzas que “a 
avaliación realizarase tomando como referencia os obxectivos, expresados en re-
sultados de aprendizaxe, e os criterios de avaliación de cada un dos módulos pro-
fesionais, así como os obxectivos xerais do ciclo formativo ou curso de especiali-
zación”, ao tempo que especifica que debe facerse con criterios de calidade que 
permitan “propor estratexias e coordinar accións e medidas de planificación, de-
senvolvemento e avaliación conducentes a mellorar a calidade da ensinanza e dos 
servizos da formación profesional do sistema educativo.” 
A nivel da Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde de 12 de xullo de 2011 es-
pecifica que “a avaliación da aprendizaxe do alumnado nos ciclos formativos reali-
zarase de xeito diferenciado por módulos profesionais. En todo caso, a avaliación 
na formación profesional inicial realizarase tomando como referencia os obxecti-
vos, expresados en resultados de aprendizaxe, e os criterios de avaliación de ca-
da un dos módulos profesionais e os obxectivos xerais do ciclo formativo, segundo 
o establecido no correspondente currículo.” 
 

Que tipos de avaliación podemos aplicar? 

A normativa establece que os estudantes de formación profesional deben ser ava-
liados ao inicio do proceso formativo, por medio dunha sesión inicial, e de for-
ma continua ao longo do proceso formativo, mediante sesións parciais ao longo 
do curso, unha sesión de avaliación final ordinaria e, de ser o caso, outra extraor-
dinaria. 

• Inicial: A sesión de avaliación inicial realízase nos primeiros quince días 
de iniciado o proceso formativo: 

o Serve de diagnóstico de partida para o equipo docente 
o Permite adoptar medidas de reforzo educativo 

• Continua: Avaliando a consecución programada cos resultados de apren-
dizaxe a medida que se adquiren. Esixe a asistencia regular do alumnado 
ás actividades lectivas coa posibilidade de executar a perda do dereito á 
avaliación continua de forma diferenciada por módulos cando se produza 
a inasistencia dun número de horas equivalentes ao 10% da duración total 
do módulo. 

 

 

Avaliación da aprendizaxe:  
É un proceso sistemático, con-
tinuo, integral, científico e par-
ticipativo, destinado a compro-
bar se o estudante acadou os 
resultados de aprendizaxe do 
título, segundo os criterios de 
avaliación asociados 

¿? 
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Como debe ser o proceso avaliador? 

Como se dixo máis atrás, debe realizarse de forma programada ao longo de todo o 
proceso formativo do alumnado (avaliación continua) e para iso hai que atender a 
unha serie de características. 
 

 
 

 

 

 

 

AVALIACIÓN 

DESPOIS 
do ensino 

DURANTE 
o ensino 

ANTES 
do ensino 

Características do proceso avaliador 

Continuo: debe realizarse durante todo o proceso formativo 

Flexible: debe adecuarse aos distintos criterios de avaliación, actividades, características do título, 
alumnado... 

Integral: valora cualitativa e cuantitativamente os criterios de avaliación 

Sistemático: realizándoo de forma planificada 

Criterial: baseado en indicadores formulados na programación didáctica 

INICIAL 
Colectiva 

Diferenciada 
Diagnóstico 

 

 

 

FORMATIVA 
Interactiva 
Retroactiva 
Proactiva 

 

 

SUMATIVA 
Retroactiva 

Final 
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Que pretendemos saber coa avaliación? 

Coa avaliación queremos saber o nivel de logros (CA) que acadou o estudante na 
súa aprendizaxe. 
 

 

 
 

Que imos facer para avaliar? 

Para acadar os criterios de avaliación deben programarse distintas actividades, 
usando técnicas variadas para observalas e distintos instrumentos de cualifica-
ción para medir o nivel de consecución dos criterios mediante rexistros. 
 

 

 

Proceso de aprendizaxe 

Pretende valorar 

Avaliación cualitativa 

DESCRICIÓN 

o que o estudiante logrou 

o que lle falta por acadar 

o que non logrou 

Actividades, técnicas e instrumentos para avaliar 

Actividades de avaliación 
Que vou a avaliar? 

Exposicións orais 
Postas en común 
Traballos escritos 

Proxectos 
Simulacións 

Maquetas-carteis 

Técnicas  
Como vou avaliar?  

Observación 
Análise do produto  

(orais, escritos, 
prácticos) 

Instrumentos  
Con que vou a avaliar?  

Rexistro anecdótico 
Rexistro descritivo 

Lista de cotexos 
Guía de observación  

Guía de proxecto  
Diario de aula 

Caderno 
Cuestionario 
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Que son os instrumentos de avaliación? 

Os instrumentos de avaliación tamén se empregan para facilitar o diálogo entre os 
estudantes e o docente referente ao proceso de aprendizaxe e como melloralo. 
Como se dixo no capítulo 4, os instrumentos de avaliación deben estar especifica-
dos na programación didáctica relacionándoos e adaptándoos aos corresponden-
tes criterios de avaliación. 
 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 
CA1.1 Estableceuse a utilidade dun xestor de 
contidos 

• Escada de observación da táboa de 
características dos xestores de contidos 

CA1.2.1 Identificáronse os requisitos xerais 
para instalar xestores de contidos 

• Lista de cotexo relativa á instalación, 
configuración e probas realizadas ás 
plataformas web 

• Cuestionario 

CA1.12 Recoñecéronse as características dos 
principais tipos de aplicacións web e as súas 
vantaxes e desvantaxes sobre as aplicacións de 
escritorio 

• Lista de control das actividades 
realizadas polos estudantes sobre as 
aplicacións web 

• Cuestionario sobre as características e 
capacidades observadas nas aplicacións 
web 

CA1.13 Identificáronse os estándares web e os 
mecanismos para medir o seu grao de 
cumprimento nos navegadores web 

• Rexistro anecdótico sobre a relación 
efectuada polo alumnado entre o 
resultado dos test ACID e o 
desenvolvemento do navegador 

CA1.14 Caracterizáronse os xestores de 
contidos e clasificáronse atendendo ao seu 
cometido principal 

• Cuestionario 

CA1.15 Identificáronse as tecnoloxías e 
linguaxes imbricados na execución de 
aplicacións web 

• Cuestionario 

CA1.16 Instaláronse e probáronse plataformas 
integradas orientadas á proba e 
desenvolvemento de aplicacións web 

• Diario de clase 

CA1.17 Analizouse a estrutura dun documento 
web e identificáronse as súas etiquetas e 
atributos principais 

• Rexistro anecdótico relativo á procura 
de información sobre etiquetas e atributos 
de HTML e XHTML 

CA1.18 Creáronse e adaptáronse documentos 
web sinxelos 

• Lista de control sobre as modificacións 
realizadas a páxinas web sinxelas 

• Listas de control sobre as páxinas web e 
as follas de estilo obtidas polos 
estudantes, e vinculación entre ambas 

 

Que é un rexistro de experiencias pedagóxicas? 

Pódese utilizar de forma individual ou por grupos. 
É importante en calquera profesión obter rexistros onde reflitir as tarefas propias 
da mesma e os criterios de calidade que se aplicaron. No ensino ademais axúda-
nos a obxectivar a avaliación.  
O rexistro das experiencias pedagóxicas realízase tanto na aula como fóra dela e 
é un instrumento fundamental para compartir con outros docentes e estudantes, 
mellorando a propia práctica docente. 
 
 

 

O rexistro pedagóxico:  
É un recurso no que gardamos 
a evolución e o comportamento 
do suxeito a avaliar para reco-
ller información sobre o nivel 
que acadou de cada un dos 
criterios de avaliación 

¿? 

 

Instrumentos de avaliación:  
Conxunto de ferramentas e 
prácticas deseñadas para que 
os docentes poidan obter in-
formación precisa sobre a cali-
dade da aprendizaxe dos estu-
dantes 

¿? 
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Rexistro descritivo: É no que se rexistra a observación do comportamento do 
estudante nunha actividade en concreto, para logo ser interpretada. 
Debe ter seis elementos básicos: 

• A competencia ou actividade 
avaliada 

• Momento da avaliación 
• Indicador de avaliación 
• Nome dos estudantes avalia-

dos 
• A descrición do observado 
• A interpretación do observado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rexistro anecdótico: É no que se rexistra un feito imprevisto do suxeito a avaliar 
(estudante) e que se adoita realizar de forma individual.  
Debe conter oito elementos básicos: 

• A data 
• A hora 
• Contexto  
• Lugar 
• Datos do estudante 
• Actividade avaliada 
• Descrición do observado 
• Interpretación do observado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

REXISTRO  DESCRITIVO 
Actividade:  
Aseo do enfermo-a dependente 

Momento da avaliación:  
Na aula de clínica 
 

Indicador: Execución do procedemento 
ao maniquín  

Actividade avaliada: Colocación de 
urinario ao enfermo-a dependente 

 
ALUMNOS 

 
APELIDOS E 

NOMES  

 
DESCRICIÓN 

DO 
OBSERVADO 

 
INTERPRETACIÓN 

DO 
OBSERVADO 

Abreu,  Luis 
 
 
 

 

O alumno realizóu o 
procedemento de colocación 
dunha cuña ao maniquín da 
aula  con destreza, 
hixienicamente, respecto a 
intimidade e coordinándose 
co seu compañeiro de grupo 

O alumno acadóu a  
competencia logrando a 
escada  valorativa: ALTA 

Ruiz,  Rosa A alumna non puido realizar a 
actividade, presentou erros 
de adecuación e varias 
dificultades na participación. 

A  alumna non acadóu a  
competencia no tempo 
previsto e presentou seis 
erros e tres  dificultades de 
dominio do tema. O seu logro 
foi na escada valorativa: 
BAIXA 

Valor, Maria A  alumna realizóu 
parcialmente  a actividade de 
participación sen erros 

A  alumna  acadóu a  
competencia  parcialmente, 
non presentou erros e 
excedeuse no tempo previsto. 
O seu logro na escada 
valorativa: MEDIA  

Avaliado  por:   
 

Sinatura : Data: 10-11-2011  

 

Exemplo

 
REXISTRO  ANECDÓTICO 

Alumno(a): María Pérez Data: 24-05-2011 
Lugar: aula clínica Hora: 9.05  
Actividade avaliada: exercicios sobre operacións de dilucións 

DESCRIPCIÓN 
DO 

OBSERVADO 

INTERPRETACIÓN 
DO 

OBSERVADO 
Os alumnos atopábanse realizando 
unha tarefa de resolución dun 
exercicio de dilución dun 
desinfectante, cando a alumna María 
Pérez  levantouse da súa cadeira, 
con unha tesoira aberta en forma de 
ángulo, abalanzouse sobre o alumno 
Luís González, feríndoo levemente. 
Preguntóuselle por que o fixo e 
somentes respondeu: que a tiña 
farta.     

A alumna María Pérez é unha alumna 
moi tranquila, calada, obediente e 
estudiosa. Nunca tivo unha discusión 
con ningún alumno. É a mellor alumna 
do grupo. O alumno Luís González é 
moi problemático coa súa conduta e 
comportamento, sen embargo, no 
momento do problema estaba 
traballando na súa tarefa sen meterse 
con ninguén.  

Observado por: Sinatura: 

 

Exemplo
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Lista de cotexo: É un instrumento que permite identificar comportamentos, actitu-
des, habilidades e destrezas a través de indicadores de logro dos criterios de ava-
liación dun estudante ou do grupo enteiro. 
Debe conter cinco elementos: 

• A actividade 
• Os indicadores 
• A escada de execución 
• O xuízo valorativo 
• A lista de estudantes 

 
 

Escada de actitudes: É a descrición do grado no que o estudante domina un in-
dicador. 
Pode ser de dous tipos: 

• De frecuencias 
• De actitudes 

Debe conter cinco elementos: 
• A actividade  
• Os criterios 
• A escada valorativa 
• Os indicadores 
• Os datos do estudante 

LISTA COTEXOLISTA COTEXO-- AVALIACIAVALIACIÓÓN. HIXIENEN. HIXIENE--CMEACMEA

MALMAL--
REGULREGUL

REGULREGUL--
BENBEN

REGULREGUL--
MALMAL

REGULREGUL--
BENBEN

REGULREGULREGULREGUL-- MALMALREGULREGULBENBEN-- REGULREGULBENBENVALORACIÓN
profesora

MALMALBENBENBENBENBENBENBENBENREGULREGULREGULREGULBENBENBENBEN19

MALMALBENBENMALMALBENBENREGULREGULMALMALREGULREGULREGULREGULBENBEN18

MALMALREGULREGULMALMALMALMALREGULREGULMALMALMALMALREGULREGULREGULREGUL17

MALMALREGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBENMALMALMALMALREGULREGULBENBEN14

MALMALBENBENMALMALREGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBENBENBENBENBEN13

REGULREGULBENBENREGULREGULREGULREGULBENBENMALMALMALMALBENBENBENBEN12

MALMALBENBENREGULREGULBENBENBENBENREGULREGULREGULREGULBENBENBENBEN11

MALMALREGULREGULMALMALREGULREGULREGULREGULMALMALREGULREGULREGULREGULBENBEN10

BENBENREGULREGULREGULREGULBENBENMALMALREGULREGULREGULREGULBENBENBENBEN9

REGULREGULBENBENREGULREGULREGULREGULREGULREGULMALMALREGULREGULREGULREGULBENBEN8

REGULREGULBENBENREGULREGULBENBENREGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBENBENBEN7

MALMALREGULREGULMALMALBENBENBENBENMALMALMALMALREGULREGULBENBEN6

MALMALBENBENMALMALREGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBENBENBENBENBEN5

REGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBEN4

MALMALBENBENREGULREGULREGULREGULMALMALMALMALMALMALREGULREGULBENBEN3

REGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBENREGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBENBENBEN2

REGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULREGULBENBENREGULREGULBENBENBENBENBENBEN1

MOSTRAILLAMENASEOCAMAESTERILIZDESINFECLIMPEZMATERIALMANSALUMNA

VALORACIVALORACIÓÓNN--COTEXOCOTEXO

13-46-78-9

NONMALREGULARBEN

Exemplo
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Guía de observación: É un rexistro aberto ou pechado de algúns aspectos que se 
poden observar directamente no estudante cando realiza a actividade avaliativa. 
Unha guía de observación pechada permite determinar os procesos que se van a 
observar desde o inicio ate a culminación do resultado. 
 

 

ESCADA DE ESTIMACIÓN  DE FRECUENCIAS
Alumno:Alumno: MMóódulo: dulo: Grupo:Grupo:

Criterio de Criterio de avaliaciavaliacióónn.

ActividadeActividade: : 

EscadasEscadas e criterios de e criterios de avaliaciavaliacióónn

Indicador Indicador 

Escada valorativa

A B C D E

MOI 
ALTA

ALTA BOA DEFIC NON 
LOGROU

Participa en actividades grupais

Lidera o grupo

Respecta as normas do bo oínte e falante

Escoita con atención

Atende instruccións

AvaliadoAvaliado por: por: SinaturaSinatura: : Data:Data:

Exemplo

GUÍA DE OBSERVACIÓN  
CONTROL DE EXPOSICIÓNS 

Unidade: Obxectivo: Contido: Data: 
Aspectos 

xerais 
Contido Lámina 

 
Rasgos 

Criterios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alumnos Pu
nt

ua
lid

ad
e 

    Us
o 

do
 te

m
po

 
  O

rix
in

al
id

ad
e 

Co
nt

ac
to

 v
isu

al
  

To
no

 d
e 

vo
z 

  Vo
ca

bu
la

rio
 

Do
m

in
io

  
 Pr

oc
ur

a 
a 

at
en

ció
n 

 
ñ

 
Ex

em
pl

ific
a 

  Ar
gu

m
en

ta
 

 Se
cu

en
cia

lid
ad

e 
   Ta

m
añ

o 
da

 le
tra

 
   O

rto
gr

af
ía

 
 Ro

tu
la

do
 

 Pu
lcr

itu
de

 
 Ca

lid
ad

e 
do

 c
on

tid
o 

t
d

  
 TO

TA
L 

PU
NT

UA
CI

ÓN
 

Grupo 1              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Grupo 2              
 

 
 

 
 

 
 

  

Grupo 3              
 

     

Grupo 4              
 

     

Grupo 5                   
Grupo 6                   
Escada de valoración Puntos 
EExxcceelleennttee::  SSee  oo  ffaaii  dduunnhhaa  mmaanneeiirraa  ssuuppeerriioorr  aaoo  eessppeerraaddoo..  
MMooii  bbeenn::  SSee  oo  ffaaii  ddaa  mmaanneeiirraa  eessppeerraaddaa..  
BBeenn::  SSee  oo  ffaaii  dduunnhhaa  mmaanneeiirraa  iinnffeerriioorr  aaoo  eessppeerraaddoo..  
MMeelllloorraabbllee::    SSee  ssee  iinniicciiaa  nnoo  llooggrroo..  
SSeenn  rreeaalliizzaarr::  NNoonn  oo  ffiixxoo  oouu  ttiivvoo  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  llooggrraarrlloo 

5 
4 
3 
2 
1 

 

Exemplo
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Caderno ou portafolios: É unha colección de traballos que corresponde ao de-
sempeño individual do estudante onde se integran coñecementos e habilidades.  
Ofrece información ampla sobre a aprendizaxe, facilita a aplicación da avaliación 
continua e ten un carácter cooperativo pois implica a docente e estudante na or-
ganización e desenvolvemento das tarefas. 
 
Proxecto: É o conxunto de actividades que desenvolve o estudante para acadar 
un determinado obxectivo.  
Debe ser avaliado mediante guías de observación específicas. 

 

 
 

 
 
 

GUIA DE AVALIACIÓN DE PROXECTOS 
Tema:  Grupo: Integrantes: 
Proxecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formulación       
Usa ideas propias ou reformula de forma orixinal as ideas de 
outros para orientar a súa investigación 

           

Plantea de forma clara o problema a investigar            
Formula unha secuencia de pasos a seguir para orientar a súa 
investigación (plan de traballo) 

           

Prantéase metas parciais a lograr no tempo            
Desenvolvemento            
Utiliza distintas fontes de información e de consulta (incluído o 
profesor) 

           

Discute con outros compañeiros acerca de los avances da súa 
investigación 

           

Presenta informes de avances parciais do seu traballo            
Presentación de resultados            
Realiza voluntariamente unha exposición oral ao resto da clase 
para presentar os resultados da súa investigación 

           

Presenta un informe escrito de acordo cos termos de referencia 
do proxecto 

           

Usa un lenguaxe claro e adecuado para presentar os 
resultados do seu traballo 

           

Usa figuras, táboas e diagramas que axudan na claridade da 
información presentada 

           

Establece conclusións válidas, acordes co problema 
investigado e cos obxectivos pranteados 

           

Escala de avaliación Total  puntos      
Puntos obtidos:  
Puntos máximos:     
Valoración final   

A: Excelente 
B: Moi bo 
C. Bo 
D: Deficiente 
E: Ningún resultado 

Ptos 
5 
4 
3 
2 
1 

Observación:  

Avaliado por: Sinatura:  Data: 
 

Exemplo



Guía comprensiva da nova formación profesional 

I E S  L e i x a  | 51 

Fichas-guía: Son instrumentos de avaliación nos que o estudante debe 
saber que facer, como facer e como se lle vai cualificar a actividade. 
Debe conter oito elementos: 

• A actividade. 
• Nome do estudante 
• Obxectivos 
• Materiais a empregar 
• Secuencia da execución  
• Tempo e rexistro 
• Avaliación e corrección 
• Criterios de cualificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Que se entende por avaliación da aprendizaxe?  
• Avaliar a aprendizaxe é poñer a nota dos exames? 
• Que entendemos por avaliación contínua?; e por avaliación integral? 
• Soemos aplicar sempre unha avaliación criterial? 
• Que entendes por intrumentos de avaliación? 
• En qué se diferencian os criterios de avaliación e os criterios de cualificación? 
• Que é unha guía de observación? 
• Que diferenza hai entre un rexistro descritivo e un anecdótico? 
• Usamos a cotío rexistros de actitudes?. Como os avaliamos? 
• Sabemos que temos que avaliar usando estes ou outros instrumentos de  avaliación?  

 

Estamos listos para seguir? 

    

 

 

DATAs 

(realización)  
   ALUMNAs:                                                                                                                                 

PROCEDEMENTO 

(acción ou NIC)  

 VALOR 

DIAGNÓSTICOS-
NANDAs 
OBXECTIVOS-
NOC 

 1 

MEDIDAS    
BIOSEGURIDADE: 

a miña preparación  

(epis) 

                                                    1 

MATERIAIS 

USADOS: 

¿con qué? 

 2 

EXECUCIÓN: 

¿como?:  

Secuencio  

e individualizo. 

 3 

TEMPO (acción)  1 

VALIDACIÓN-
¿controis? 

REXISTRO 

(confirmación-
accions) 

 1 

INCIDENCIAS- 
(observacións) 

Propostas c. 
(mantemento plan)  

 1 

Valoración 
(SEGUNDO OS INDICADORES) 
  

BEN REGULAR MAL 
1-2-3  0,5-1-1,5 0-1 

Exemplo

FICHAFICHA
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7. Como organizamos o curso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As programacións didácticas permiten desenvolver, de forma práctica e aplicada 
á docencia, o contido do currículo das ensinanzas de formación profesional que se 
imparten nun centro educativo. 
A información relacionada coas programacións didácticas consta tanto no Decreto 
114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación 
profesional do sistema educativo de Galicia como na Orde do 12 de xullo de 
2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación aca-
démica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 
 

 
 
 

 

Características dunha programación didáctica 

Como calquera guía, plan ou proxecto, permite definir os obxectivos e as accións encamiñadas a 
alcanzalos 

Permite identificar: “QUE imos facer“, “POR QUE o facemos”, “CANDO o imos a facer”,  “COMO o 
imos a facer e “COMO imos a AVALIAR” 

Debe ser flexible, dinámica e aberta á introdución das correccións que sexan necesarias nos 
distintos elementos da programación (segundo o seguimento que se faga dela) 

Facilita a planificación e desenvolvemento da práctica docente, polo que esixe seguimento 

Criterios a ter en conta na elaboración dunha programación didáctica 

O establecido nos regulamentos orgánicos dos centros nos que se impartan ditas ensinanzas 
(pendente de regulación no caso dos IES) 

O título (DBT) e o currículo (DBC) das correspondentes ensinanzas formativas 

Os resultados de aprendizaxe a acadar 

As características e necesidades educativas do alumnado 

O entorno produtivo 

 

Para a elaboración dunha pro-
gramación didáctica é impor-
tante ter en conta o contido das 
programacións didácticas dos 
outros módulos do correspon-
dente ciclo formativo, para 
facilitar así a súa coordinación 

 ¡ 

 

Programación didáctica: 
É unha guía de referencia do 
traballo docente que recolle o 
proceso de ensino aprendizaxe 
que permitirá ao alumnado a 
adquisición das competencias 
profesionais, persoais e sociais 
do módulo correspondente 
segundo o contido no DBT e 
no DBC 

¿? 

 

A programación didáctica debe 
incluír a sistemática que se vai 
empregar para darlle a coñecer 
ao alumnado a información 
relativa á programación de 
cada módulo profesional 

 ¡ 
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Que apartados debe ter unha programación didáctica? 

Na Comunidade Autónoma de Galicia a programación didáctica de cada módulo 
debe incluír uns apartados fixos. 
 

 
 

Que datos deben incluírse na identificación da programación? 

A programación didáctica iníciase facendo referencia aos seguintes datos: 
• Código e nome do centro 
• Concello 
• Curso académico 
• Identificación do ciclo e da familia profesional (cos códigos corresponden-

tes) 
• Identificación do módulo coa súa duración e, no seu caso, coa identifica-

ción das unidades formativas de menor duración 
• Datos identificativos do docente que elabora a programación e do docente 

responsable de impartir do módulo 
 
 

Identificación 

Concreción do currículo 

Relación de unidades didácticas 

Deseño das unidades didácticas 
a) Identificación da unidade didáctica 
b) Resultados de aprendizaxe que se tratan nesa unidade 
c) Obxectivos específicos desa unidade 
d) Criterios de avaliación de cada resultado de aprendizaxe 
e) Contidos 
f) Actividades 

Mínimos esixibles 

Procedemento de recuperación 

Seguimento e avaliación da programación 

Medidas de atención á diversidade 

Aspectos transversais 

 

A elaboración das programa-
cións didácticas debe facerse 
segundo o modelo establecido 
na Orde de 12 de xullo de 
2011 
Para facilitar esta elaboración, 
a Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universi-
taria enviou no curso 2011-
2012 un formulario editable, e 
para o curso 2012-2013 está a 
desenvolver unha aplicación 
informática que xa incluirá os 
resultados de aprendizaxe e os 
criterios de avaliación de cada 
un dos módulos, facilitando así 
a elaboración da programación 

 ¡ 
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Que elementos se deben ter en conta para a súa contextualización? 

A concreción do currículo responde á adaptación do proceso de ensino-
aprendizaxe ás características de: 

• A área de influencia do centro educativo (xeográficas, culturais, sociais, 
etc.) 

• As empresas do sector produtivo do entorno do centro 
• O alumnado, as súas características e necesidades 
• Os recursos espaciais e materiais onde se desenvolverán as actividades 

lectivas 
• As relacións entre os contidos do módulo con outros módulos, sobre todo 

cando o que programamos é de segundo curso 
 

A partir de que elementos do currículo se deben definir as unidades 
didácticas? 

A programación de cada módulo (agás a do módulo de formación en centros de 
traballo e a do módulo de proxecto dos ciclos formativos de grado superior), orga-
nízanse en unidades didácticas, que deben contribuír ao desenvolvemento do 
módulo profesional, xunto coa súa secuenciación (ordenadas de forma lóxica que 
faciliten a adquisición dos resultados de aprendizaxe) e a temporización (tempo 
asignado para o desenvolvemento de cada unha delas).  
As unidades didácticas deben definirse despois de facer unha revisión e unha aná-
lise pormenorizada dos resultados de aprendizaxe, dos criterios de avaliación 
e dos contidos do currículo, e deben asociarse e adaptarse a ditos elementos.  
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Como se organiza cada unha das unidades didácticas? 

Cada unha das unidades didácticas debe constar dos seguintes elementos: 
a. Identificación da unidade didáctica. 
 

 

Unidades didácticas 

Contidos 

Criterios de 
avaliación 

Resultados 
de 

aprendizaxe 
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b. Resultados de aprendizaxe tal e como aparecen no currículo. 
 

 
 

c. Obxectivos específicos da unidade didáctica. 
Os obxectivos dos módulos profesionais describen o conxunto dos resultados de 
aprendizaxe que as persoas terán que alcanzar unha vez rematado o módulo. 
 

 
 

 
 
d. Criterios de avaliación.  
Permiten valorar se os resultados de aprendizaxe foron acadados e en que nivel. 
Deben aplicarse, polo tanto, para verificar a consecución dos resultados de apren-
dizaxe por parte do alumnado, en relación cos instrumentos de avaliación, os 
mínimos esixibles e o peso da cualificación. 
 

Características dos obxectivos formulados na programación 

Deben estar correctamente definidos, de forma clara e ser alcanzables 

Para cada un dos obxectivos específicados deben definirse actividades de ensino-aprendizaxe 

 

O criterios de avaliación orien-
tan sobre a selección de conti-
dos, a metodoloxía que debe 
empregarse e o deseño dos 
contextos de aprendizaxe, tal e 
como se veu no capítulo 5 

 ¡ 
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Os mínimos esixibles son a relación de contidos mínimos esixibles para que o 
alumnado acade a avaliación positiva aplicando os criterios de cualificación esta-
blecidos. 
e. Contidos. 
Os contidos son o medio ou instrumento que permite acadar os RA polo que de-
ben estar relacionados cos logros, tarefas ou actividades a realizar. 
Os contidos deben tratarse de forma globalizada, integrando a teoría e a práctica, 
de xeito que se promova no alumnado unha visión global e coordinada dos proce-
sos produtivos nos que deberá intervir como profesional. 
Deben estar coordinados cos contidos do resto de módulos do ciclo. 
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f. Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación. 
Previamente asignadas aos obxectivos específicos, son o camiño para acadar os 
resultados de aprendizaxe, asimilar os contidos e promover a motivación do alum-
nado.  
As actividades deben xustificar: 

• Que se vai a facer 
• Para que se vai a facer 
• Como se vai facer (tarefas) 
• Con que se vai facer (recursos) 
• Como e con que se valora (instrumentos de avaliación) 
• A duración prevista 

 

 
 

Que procedemento se seguirá cando o alumnado non acade a 
avaliación positiva e os criterios de cualificación? 

Cando se produzan circunstancias que dificulten ao alumnado acadar os obxecti-
vos propostos ou perda o dereito á avaliación continua, o docente debe propor as 
actividades de recuperación que considere oportunas, centradas nos resultados 
de aprendizaxe non acadados e nos criterios de avaliación mínimos asociados. 
En calquera caso, os sistemas recuperadores propostos deben estar integrados no 
propio proceso de ensino-aprendizaxe e, salvo no caso de non acadar cualifica-
ción positiva na avaliación final dun módulo, non deben deixarse para o final do 
período lectivo.  
Cando un estudante acade cualificación negativa na avaliación final dun módulo a 
normativa establece que o docente debe realizar un informe de avaliación indi-
vidualizado no que se establezan os resultados de aprendizaxe non acadados e 
se propoñan actividades de recuperación. 
 
 

 

A consecución dos obxectivos 
en termos de resultados de 
aprendizaxe debe facerse po-
los medios definidos na pro-
gramación. Débese evitar, polo 
tanto, o simple exercicio escrito 
como medio recuperador 
As actividades de recuperación 
deben corresponderse coas 
integradas previamente no 
proceso ensino-aprendizaxe 
levado ao cabo ao longo do 
curso 

 ¡ 
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Por que se debe realizar o seguimento e avaliación da programación? 
Cando e como se debe realizar esa avaliación? 

A normativa obriga a facer un seguimento da programación e da súa adecuación 
ao contexto e ás características e necesidades do alumnado, para poder valorar o 
grado de cumprimento, detectar posibles desviacións do plan establecido inicial-
mente e introducir elementos de mellora (no capítulo 8 afondaremos un pouco 
máis neste tema). Do mesmo xeito, establécese que a propia programación debe 
indicar a metodoloxía para a súa avaliación, en canto a organización, contidos e 
concreción do currículo, así como a propia práctica docente. 

• O seguimento da programación debe facerse segundo indicadores que 
permitan valorar e analizar a súa organización, os contidos e a concreción 
do currículo e debe facerse de forma continua, independentemente do se-
guimento que con periodicidade mensual establece a normativa 

• A avaliación da propia práctica docente pódese realizar mediante o se-
guimento da programación e mediante a realización de enquisas ao alum-
nado (capítulo 8) 

 

 
 
Ademais, a programación debe ser revisada ao inicio de cada curso académico á 
vista da experiencia do curso anterior e de calquera outra circunstancia. 
 

Que medidas de atención á diversidade deben levarse a cabo? 

Non é difícil que nun grupo de estudantes os haxa con distintas capacidades ou 
exista algunha situación persoal que dificulte o seguimento dos estudos. É nece-
sario contar con métodos de diagnóstico destas situacións para poder pór en mar-
cha medidas de adaptación e atención a este alumnado, e estes métodos e as 
medidas de adaptación e atención deben figurar na programación.  

Ámbitos da 
avaliación 
docente 

1. 
Manexo do 
grupo e do 

ambiente de 
aprendizaxe 

2. 
Programación e 

preparación 
das clases 

3. 
Coñecementos 

4. 
Colaboracións 

5.  
Aprendizaxes 
do alumnado 

6. 
Responsabilidade 

profesional 

7.  
Transversalidade 

 

Partindo da base de que os 
docentes que imparten un ciclo 
compoñen un equipo, é impor-
tante realizar unha revisión 
conxunta das programacións 
dos diferentes módulos do 
ciclo, compartindo experien-
cias, revisando e avaliando 
resultados e, en definitiva, 
aprendendo e mellorando a 
práctica docente 

 ¡ 

 

A información sobre o alumna-
do pode proceder de: 
• Estudos previamente reali-

zados 
• Informes individualizados 

de avaliación de etapas an-
teriormente cursadas 

• Informes específicos do 
alumnado discapacitado ou 
con necesidades educati-
vas especiais 

• Observación directa do 
alumnado 

• Actividades realizadas nas 
primeiras semanas de acti-
vidades lectivas 

• Outros 

 ¡ 
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En moitos casos basta con medidas de reforzo educativo, pero noutras poden ser 
necesarias adaptacións non significativas (as adaptacións significativas non están 
permitidas nos ciclos formativos, agás as medidas de flexibilización ou fragmenta-
ción), contando coa colaboración dos departamentos de Orientación. 
Entre as circunstancias que axudan ao diagnóstico destacan: 

a. Avaliación inicial 
Ao comezo das actividades do curso académico o equipo docente debe 
realizar unha sesión de avaliación inicial do alumnado que ten por obxecto 
coñecer as características e a formación previa de cada estudante así co-
mo as súas capacidades (capítulo 6). Así mesmo, debe servir para orientar 
e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente 
Nesta sesión a persoa que se encargue da titoría debe dar a información 
dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circuns-
tancias especificamente académicas ou persoais do alumnado 
O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo 
docente debe recollerse nunha acta, da cal se entregará copia na xefatura 
de estudos, incluíndo especialmente aqueles acordos que teñan que ver 
con aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas 

b. Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda 
globalmente aos obxectivos programados 
No caso de que se detecten necesidades que excedan do simple reforzo, 
debería trasladarse a situación ao departamento de Orientación para que 
se poñan en marcha os apoios necesarios para a realización das adapta-
cións non significativas que deben ir dirixidas a corrixir as deficiencias ob-
servadas e permitir que o estudante acade os resultados de aprendizaxe 
correspondentes aos contidos no currículo do ciclo formativo 
No caso de deficiencias orgánicas debe procurarse establecer os meca-
nismos oportunos para facilitar o acceso ás ferramentas de traballo se-
gundo as indicacións do departamento de Orientación 

 

 
 

A que debemos facer referencia no apartado de aspectos 
transversais? 

No apartado de aspectos transversais deberíase facer mención a: 
a. Programación da educación en valores 

A formación profesional non ten unicamente un enfoque laboral. Dentro da 
filosofía de formación para a vida consideramos que os contidos adáptan-
se á realidade cotiá cando abarcan os tres eidos de formación persoal, so-
cial e laboral 
Así, a formación teórico-práctica propia dos contidos do ciclo refórzanse 
con contidos transversais como a importancia do traballo en equipo, o 
compromiso coa profesión ou a seguridade no traballo, entre outros 

b. Actividades complementarias e extraescolares que complementan a 
formación teórico-práctica realizada na aula e permiten ao alumnado a in-
mersión e coñecemento das características do entorno produtivo do sector 
(visitas, conferencias, xornadas…) 

 

•Educación inclusiva. Iguais na necesidade 
•http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/indice.htm Enlace 

 

O equipo docente debe manter 
reunións periódicas nas que se 
poida realizar un seguimento 
de cada estudante e adoptar 
as medidas necesarias para a 
súa correcta atención, en caso 
de ser precisas 

 ¡ 

 

O Decreto 229/2011 regula a 
atención á diversidade do 
alumnado dos centros docen-
tes da Comunidade Autónoma 
de Galicia 

 ¡ 

 

Adaptacións curriculares: 
Axustes ou modificacións que 
se efectúan nos diferentes 
elementos da proposta educa-
tiva (obxectivos, bloques de 
contidos, secuencia de conti-
dos, criterios de avaliación, 
actividades de ensino-
aprendizaxe e axudas persoais 
e materiais) desenvolvidas 
para un estudante co fin de 
responder as súas necesida-
des educativas 

¿? 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/indice.htm
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Que pasos se deben seguir para a elaboración dunha programación 
didáctica? 

 

 

1. Identificación do módulo e, se procede, as unidades formativas 

2. Revisión do currículo 
En canto a resultados de aprendizaxe, criterios de  avaliación e contidos 

3. Establecemento das unidades didácticas 
Identificación e ordenamento das unidades así como definición de tempos para cada unidade 

4. Deseño de cada unidade didáctica 
Revisión e identificación dos elementos do currículo relacionados 
Asignación de resultados de aprendizaxe e obxectivos específicos 
Determinación  e temporalización das actividades que permitan acadar os resultados de 
aprendizaxe 
Identificación dos criterios de avaliación a aplicar para a valoración da consecución dos 
resultados de aprendizaxe: 
     - Instrumentos de avaliación 
     - Mínimos esixibles 
     - Peso da cualificación 
Asignación de contidos 
Deseño de actividades: 
     - Planificación as tarefas 
     - Revisión dos recursos necesarios 
     - Descripción dos instrumentos e procedementos de avaliación 

5. Definición dos procedementos de recuperación 

6. Establecemento dos elementos de seguimento e avaliación da 
programación 

7. Descripción das medidas de atención á diversidade 

8. Incorporación de elementos de transversalidade 

 
•Que elementos deben terse en conta antes de iniciar a elaboración da programación didáctica? 
•Que pasos hai que seguir para a elaboración dunha programación didáctica? 
•Ao programar, de que elemento do curriculo se debe partir? 
•Ao programar, é necesario ter en conta os obxectivos establecidos nos criterios de avaliación? 
•É importante a revisión e seguimento da programación?. Por que? 
•Por que é necesaria unha avaliación da práctica docente? 

Estamos listos para seguir? 
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8. A final de curso temos conclusións? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vimos no capítulo anterior sobre as programacións como un dos contidos obrigato-
rios que deben ter as programacións didácticas dos módulos fai relación aos ele-
mentos de seguimento da programación e da propia práctica docente. 
A LOE establece como función docente a avaliación dos procesos de ensino. Tan-
to o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da 
formación profesional do sistema educativo de Galicia como a Orde do 12 de xu-
llo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, aos que 
nos referimos en numerosas ocasións, ditan normas respecto aos informes que, 
tanto as persoas que exercen a titoría dos grupos de ciclos formativos como as 
persoas que ostentan as xefaturas de departamento, deben presentar á dirección 
do centro educativo a final de cada curso académico. 
 

 
 

Puntos que deben incluír os informes finais de titoría de ciclos de FP 

Distribución dos módulos que integran cada curso do ciclo formativo entre o profesorado que o 
imparte, incluíndo os criterios empregados para tal distribución 

Datos sobre matrícula, promoción, titulacións e calquera outro de interese 

Breve resumo das actividades de recuperación dos módulos e valoración do resultado obtido 

Actividades complementarias e extraescolares desenvolvidas 

Flexibilizacións modulares levadas a cabo 

Valoración dos resultados académicos obtidos polo alumnado e do grao de cumprimento da 
programación 

Programa de FCT, con indicación das empresas e das seccións destas onde se desenvolvese, así 
como do alumnado en cada unha delas 

Valoración do desenvolvemento do programa formativo nas empresas 

Propostas concretas de mellora cara ao próximo curso escolar 

Cantos outros aspectos se consideren de interese 

 

A dirección do centro educativo 
debe remitir copia dos informes 
da titoría de ciclos de FP ao 
Servizo Territorial de Inspec-
ción Educativa no prazo máxi-
mo de 15 días desde o remate 
do curso académico 

 ¡ 
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Que papel desenvolven os docentes no seguimento da programación 
e na avaliación da propia práctica docente? 

Vimos no capítulo anterior como o profesorado debe avaliar, tanto de forma indivi-
dual como en equipo, non só as aprendizaxes do alumnado senón tamén a súa 
propia práctica docente, e dicir, debe levar a cabo un procedemento sobre o se-
guimento da programación e unha avaliación do seu traballo, porque esta avalia-
ción é a que permite detectar erros programáticos e/ou metodolóxicos e establecer 
medidas que axuden a mellorar a práctica docente. 
 

 
 

Cando se debe avaliar a propia práctica docente? 

Do mesmo xeito que a programación didáctica debe someterse a un seguimento 
continuo ao longo do curso, tamén a propia práctica docente debe someterse a un 
proceso de avaliación continua, tal e se veu nos capítulos 6 e 7, e debe abarcar 
aspectos como o manexo do grupo-clase, os coñecementos, a preparación e a 
metodoloxía empregada nas clases e materiais, os métodos, instrumentos e crite-
rios utilizados para a avaliación dos resultados do alumnado e a responsabilidade 
profesional. 

 

 
 
 

 
  

Características da avaliación da práctica docente 

Debe ser un proceso organizado e procedementado, con instrumentos e indicadores 

Debe incluír tanto unha autoavaliación como unha avaliación externa (p.e. por parte do 
alumnado) 

Debe ter en conta os resultados do seguimento das programacións de cada módulo indicando o 
grao de cumprimento e, en caso de desviacións, unha xustificación razoada 

Debe incluír a organización do curso e a concreción do currículo en relación a súa adecuación ás 
características do ámbito produtivo e ás necesidades do alumnado 

•Evaluación de la práctica docente. Una revisión desde España 
(descarga) 
•http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2789096&or

den=0 

Enlace 

 
•Realmente avaliamos a propia práctica docente?  
•As nosas programacións inclúen sistemas de avaliación da propia práctica docente con indicadores e 

rexistros?  
•Como chegamos ao coñecemento de se o que facemos é efectivo? 
•Como chegamos a conclusións respecto a modificacións significativas na programación? 

Estamos listos para seguir? 

 

“Non pretendamos que as 
cousas cambien se seguimos 
facendo o mesmo” (Albert 
Einstein) 
 

 

 ¡ 

 

A pesar de ser un imperativo 
legal, os procedementos de 
avaliación da función docente 
atopan moitos atrancos cando 
se pretenden instaurar de for-
ma sistemática nos centros 
educativos 
Unha parte importante do pro-
fesorado ten unha tendencia a 
ver os procesos de avaliación 
do seu traballo como unha 
ameaza (control, inxerencia…) 
e non como unha oportunidade 
de mellora 

 ¡ 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2789096&orden=0
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9. Como se organiza a formación parcial por módulos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordando o que se explicou no capítulo 4, actualmente a formación profesional 
pódese cursar: 

• Por curso completo no réxime ordinario e no de adultos, na modalidade 
presencial (asistindo diariamente ao centro formativo)  

• De xeito parcial por módulos formativos ou por unidades formativas de 
menor duración, no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto 
presencial, semipresencial como a distancia. Esta oferta queda reservada 
ás persoas adultas e mesmo pode concentrarse en determinados períodos 
do ano 

Dentro do réxime de adultos a oferta modular (ou por unidades formativas de me-
nor duración) é unha forma de cursar un ciclo formativo de xeito parcial e flexible 
para adaptarse ás necesidades das persoas adultas e, fundamentalmente, dos 
traballadores/as que poden ter dificultades para cursar un ciclo formativo completo 
en modalidade presencial. 
 

Quen pode estudar formación profesional modular? 

Como a oferta modular entra dentro do réxime de adultos, para poder cursar este 
tipo de oferta parcial hai que ter máis de 18 anos ou cumprir esta idade no ano 
natural en que comeza o curso escolar. Excepcionalmente, poden cursar esta ofer-
ta parcial as persoas con 16 anos cumpridos sempre que teñan un contrato laboral 
que lles impida acudir aos centros educativos polo réxime ordinario, ou sexan de-
portistas de alto rendemento. 
 

Cales son os requisitos académicos para o acceso? 

Para a matrícula parcial por módulos séguense os mesmos requisitos de acceso 
que para o réxime ordinario que vimos no capítulo 4, con algún matiz. 

• Acceso directo: 
o Pode cursar a formación profesional de módulos de grao medio 

quen dispoña do título de graduado en ESO, ou supere algunhas 
materias dun PCPI, ou supere un curso específico de acceso 

o Pode cursar a formación profesional de módulos de grao superior 
quen dispoña do título de bacharelato ou supere un curso especí-
fico de acceso 

• Acceso por proba: 
o Poden participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao 

medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos esi-

 

A Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universi-
taria pode realizar ofertas for-
mativas dirixidas a persoas 
discapacitadas, xente nova con 
fracaso escolar, persoas con 
risco de exclusión social e 
outros colectivos específicos 
Ademais de incluír módulos 
asociados ao Catálogo Nacio-
nal das Cualificacións Profe-
sionais, estas ofertas poden 
incorporar módulos apropiados 
para a adaptación ás necesi-
dades específicas do colectivo 
beneficiario 
 

 ¡ 
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xidos para acceder a eles e teñan cumpridos 17 anos ou os cum-
pran no ano natural de realización da proba 

o Poden participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao 
superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos 
esixidos para acceder ao ciclo formativo de grao superior e se 
atopen nalgunha das seguintes situacións: 

a) Ter 19 anos ou cumprilos no ano natural de realización da 
proba 

b) Cumprir ou ter cumpridos 18 anos no ano natural de reali-
zación da proba e dispor dun título de Técnico (grao me-
dio) relacionado superior ao que se quere acceder 

As persoas que teñen superadas totalmente as probas de acceso á Uni-
versidade para maiores de 25 anos están exentas da realización da proba 
de acceso aos ciclos formativos (aínda que deben matricularse nelas) 
Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a inte-
gración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no 
mercado de traballo, poden acceder á oferta parcial sen cumpriren as 
condicións de acceso as persoas adultas que desexen cursar ofertas de 
módulos profesionais incluídos en títulos e asociados a unidades de com-
petencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, nas moda-
lidades semipresencial e a distancia, sempre que teñan acreditada una 
experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de 2 anos 
nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do 
ciclo formativo que se desexe cursar 

 

Cales son as particularidades da matrícula polo réxime para as 
persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a 
distancia? 

Co fin de deseñar itinerarios formativos adecuados aos seus intereses, as persoas 
adultas poden matricularse de calquera dos módulos do ciclo formativo correspon-
dente (independentemente que sexa de 1º ou 2º curso), sempre que se garanta a 
compatibilidade horaria do 90% no caso de ensinanzas en modalidade presencial. 
De xeito excepcional, se o centro ofrece as mesmas ensinanzas no réxime ordina-
rio, cando un estudante que estea a cursar estudos presenciais de formación pro-
fesional inicial polo réxime para as persoas adultas non poida asistir a algún módu-
lo, a inspección educativa pode autorizar, previa solicitude, a súa asistencia ás 
ensinanzas no réxime ordinario, aínda que a súa avaliación será realizada polo 
réxime de persoas adultas. Para este fin, o docente do réxime ordinario incorpóra-
se á xunta de avaliación correspondente do réxime para as persoas adultas. 
Durante o período de vixencia da matrícula, unha persoa non pode estar matricu-
lada simultaneamente nun mesmo módulo profesional nas modalidades a distan-
cia, semipresencial ou presencial, así como nas probas para a obtención deste. 
 

Como é a organización do horario das ensinanzas de formación 
profesional no réxime para as persoas adultas? 

Os centros educativos que ofertan todos os módulos dun ciclo formativo deben 
garantir que o alumnado poida rematar todos os módulos de formación no centro 
educativo en dous cursos académicos (seis trimestres), agás o módulo de FCT e o 
módulo de proxecto en caso de ciclos de grao superior, que remataríanse nun ter-
ceiro ano (o módulo de formación en centros de traballo podería quedar exento, 
total ou parcialmente, se se ten unha experiencia laboral de polo menos un ano 

 

Hai excepcións que permiten a 
unha persoa matricularse de 
xeito parcial por módulos aínda 
que non cumpran os requisitos 
de acceso a ciclos, sempre que 
teñan unha experiencia laboral 
no sector de, polo menos, 2 
anos 
Non obstante, para obter o 
título si que se lles esixe cum-
prir os requisitos de acceso 
(ver un cadro ao final deste 
capítulo) 

 ¡ 

 

A matrícula parcial por módu-
los debe realizarse para un 
mesmo ciclo formativo e non 
pode superar a carga lectiva 
anual de 1000 horas 

 ¡ 
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nun posto de traballo que acredite ter desenvolvido as realizacións asignadas ao 
módulo de formación en centros de traballo). 
Co fin de facilitar a formación permanente ao longo da vida e a asistencia do 
alumnado traballador, os centros educativos que oferten ensinanzas de títulos polo 
réxime de persoas adultas, e sempre que as necesidades do centro así o posibili-
ten, deben garantir a homoxeneidade das franxas horarias en que se imparte cada 
módulo.  

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16,30-17,30           

17,30-18,30 DIS CMF1 211 DIS CMF1 211     DIS CMF1 211 

18,30-19,30 DIS CMF1 211 DIS CMF1 211     DIS CMF1 211 

DESCANSO           

19,30-20,30 OFI CMF2 211 OFI CMF2 211     OFI CMF2 211 

20,30-21,30 OFI CMF2 211 OFI CMF2 211     OFI CMF2 211 

21,30-22,30           

 
Así mesmo, debe procurarse que a través da distribución horaria o alumnado poi-
da acreditar as unidades de competencia que conformen cualificacións profesio-
nais completas incluídas no título. 
 

Que ciclos se poden estudar de forma modular e onde? 

Anualmente a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publi-
ca a relación de centros e a oferta educativa en todas as modalidades e réximes.  
Nos seguintes enlaces pode consultarse a oferta no curso 2011-2012. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

•Clasificación por familia profesional e ciclo formativo: 
•http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Oferta/2011/oferta_mod

ular%20clasificada_por_familia_2011_12.pdf 
Enlace 

•Clasificación por provincia e concello: 
•http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Oferta/2011/oferta_mod

ular%20clasificada_por_provincia_concello_2011_12.pdf 
Enlace 

•Mapa dos centros con oferta formativa de FP Modular Presencial: 
•http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos-modular 

Enlace 

•A nivel nacional na modalidade de distancia:  
•http://www.educacion.gob.es/fponline.html 

Enlace 

 

Garantir a homoxeneidade das 
franxas horarias refírese a que 
atendendo á dispoñibilidade 
horaria do alumnado matricu-
lado, deben manterse os hora-
rios dos módulos na mesma 
franxa horaria os días que se 
oferte, coa finalidade de facili-
tar a asistencia 

 ¡ 

http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Oferta/2011/oferta_modular clasificada_por_familia_2011_12.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Oferta/2011/oferta_modular clasificada_por_provincia_concello_2011_12.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos-modular
http://www.educacion.gob.es/fponline.html
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Como se obtén unha titulación, certificación ou acreditación?  

Para a obtención do título de Técnico ou de Técnico superior, a persoa ten que 
acreditar a superación de todos os módulos profesionais establecidos no DBT do 
ciclo formativo e ademais cumprir os requisitos de acceso. 
O alumnado do réxime de persoas adultas que non supere algún módulo profesio-
nal ten dereito, de ser o caso, a que se lle expida un certificado académico das 
unidades formativas de menor duración do módulo profesional superadas, co fin 
de facilitar a formación permanente ao longo da vida. A superación de todas as 
unidades formativas do módulo profesional dá dereito á certificación deste e da 
unidade de competencia asociada (se a hai). 
Ás persoas que se presenten a un proceso de avaliación e acreditación de unida-
des de competencia do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais (capítu-
lo 11), convocado pola administración con competencias en materia de educación, 
ao abeiro do Real decreto 1224/2009, pódeselles validar, cando proceda, as uni-
dades formativas de menor duración dos módulos profesionais, que tras o resulta-
do do proceso de avaliación, non poidan ser validados completamente. 
 

 
 
 
 

 

Titulación 
Aprobou  ou validou todos os módulos profesionais dun ciclo e cumpre os requisitos de acceso? 

NON 
Proba de acceso 

SI 
Proposta de título 

Matrícula oficial polo réxime de persoas adultas 

Módulo profesional aprobado 
Módulo profesional validado 

Módulo profesional aprobado 
Módulo profesional validado 

Proceso de acreditación de competencias 

Unidade de competencia acreditada Unidade de competencia acreditada 

 
• En que modalidades se pode cursar a oferta modular?  
• O réxime ordinario inclúe a oferta modular? 
• Para cursar a oferta modular sempre é necesario cumprir os requisitos de acceso a ciclos? 
• Pódense cursar distintos módulos profesionais dun mesmo ciclo pola modalidade presencial e a distancia 

ao mesmo tempo? 
• Unha persoa que validou ou aprobou todos os módulos profesionais dun título pode obter o título se non 

cumpre os requisitos de acceso? 
 

Estamos listos para seguir? 
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10. Como se organizan as modalidades semipresencial 
e a distancia? 
 
 
 
 
 
 
 
A principal característica da formación profesional das modalidades semipresen-
cial e a distancia é a flexibilidade e autonomía de aprendizaxe por parte do alum-
nado. 
O acceso aos contidos faise dende o lugar desexado e cun horario flexible adap-
tado ás necesidades de cada un. 
Esta oferta está especialmente dirixida a aquelas persoas que por diferentes moti-
vos non poden asistir aos centros educativos no horario presencial. 
 

Quen pode estudar formación profesional semipresencial e a distan-
cia? 

Poden matricularse nas modalidades semipresencial e a distancia as persoas que 
teñen cumpridos 18 anos ou que os cumpran no ano natural en que comeza o 
curso escolar (excepcionalmente, persoas maiores de 16 anos que teñan un con-
trato laboral, ou que sexan deportistas de alto rendemento). 
 

Cales son os requisitos académicos para o acceso ao ensino semi-
presencial e a distancia? 

Cumprir os requisitos que se especifican no capítulo 4 para a ensinanza ordinaria 
e no capítulo 9 para a ensinanza modular. 
Cómpre recordar que as persoas adultas que non cumpran os requisitos de acce-
so poden cursar ofertas de módulos profesionais asociados a unidades de compe-
tencia do CNCP, sempre que teñan acreditada unha experiencia laboral equivalen-
te ao traballo a tempo completo de 2 anos nunha actividade laboral directamente 
relacionada co sector profesional do ciclo formativo que se desexe cursar.  
 

Que requisitos técnicos se precisan para cursar formación profesio-
nal semipresencial e a distancia? 

A formación a distancia realizase vía web na plataforma Moodle, que permite inte-
ractuar a todos os estudantes matriculados no 
módulo.  
Cada estudante matriculado recibe un usuario e 
un contrasinal que o identifica na plataforma e 
permítelle acceder ás diferentes seccións. 
 
 

 

A implantación das modalida-
des semipresencial e a distan-
cia estase a realizar de forma 
paulatina na Comunidade Au-
tónoma de Galicia, sobre todo 
nos CIFP 

 ¡ 
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Polo tanto para poder cursar formación profesional nas modalidades semipresen-
cial e a distancia é preciso: 

• Dispoñer dun ordenador e de conexión a internet (preferiblemente en ban-
da ancha) 

• Ter uns coñecementos básicos do uso dun ordenador persoal e de inter-
net (navegación en páxinas web, correo electrónico, etc.) 

 

Como é o proceso de matrícula? 

A matrícula é modular, polo que a persoa elixe en que módulos se matricula inde-
pendentemente de como se cursen os módulos en presencial. A única excepción 
son os módulos de proxecto e de formación en centros de traballo dos que so po-
de efectuar matrícula unha vez superados o resto dos módulos do ciclo. 
 

Pódese facer un ciclo completo nas modalidades semipresencial e a 
distancia? 

Si, sempre que a administración educativa oferte todos os módulos do ciclo na 
modalidade semipresencial ou a distancia. Débese ter en conta que as modalida-
des semipresencial e a distancia son modulares e polo tanto ofértanse aqueles 
módulos que sexan demandados. 
A única excepción e o módulo de formación en centros de traballo que é presen-
cial pero que pode ser validado pola experiencia profesional. 
 

Canto tempo se necesita para cursar un módulo nas modalidades 
semipresencial e a distancia e un ciclo completo? 

O número de horas das que consta un ciclo formativo a efectos de titulación son 
as mesmas para a modalidade presencial que para a modalidade a distancia xa 
que están determinados nos respectivos DBT e DBC. 
A dedicación horaria "real" en FP semipresencial e a distancia depende de cada 
estudante, xa que a formación é máis autónoma que na modalidade presencial.  
A dedicación horaria pode ser en moitos casos semellante á dedicación horaria en 
presencial; polo tanto as horas lectivas presenciais poden servir de referencia para 
que o estudante poida planificar en que módulos se matricula.  
 

Hai que asistir a clase?. Cantas horas hai que ir ao centro de ensino? 

Nas modalidades semipresencial e a distancia non é obrigatoria a asistencia a cla-
se agás para as sesións de avaliación.  
Estas modalidades formativas caracterízanse pola súa metodoloxía on-line. O ob-
xectivo é crear unha aula virtual que se asemelle á presencial. Nesta aula virtual o 
profesorado e o alumnado interactúan creando un entorno altamente comunicativo 
e enriquecedor.  
O docente titor programa actividades presenciais de ensino e aprendizaxe que 
permiten, en combinación coas actividades en liña, que o alumnado poida alcan-
zar os resultados de aprendizaxe do módulo.  
 
 
 

 

Todos os centros educativos 
da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Uni-
versitaria dispoñen da plata-
forma Moodle dentro do pro-
xecto WebsDinámicas 
 

 

 ¡ 

 

Cando un estudante se vai 
matricular nas modalidades 
semipresencial ou a distancia 
debe ter claras as seguintes 
cuestións: 
• En que módulos profesio-

nais está interesado 
• Que carga horaria teñen en 

presencial 
• Que dispoñibilidade horaria 

pode ter o estudante 
• Que grao de dificultade te-

ñen os módulos 
• Que coñecementos previos 

esixe do módulo 
 

 ¡ 

 

Nos ciclos formativos onde se 
ofertan os módulos profesio-
nais a distancia, pódese arte-
llar un itinerario formativo 
recomendado polo equipo 
docente para o alumnado que 
se matricula por primeira vez 

 ¡ 

http://www.edu.xunta.es/centros/websdinamicas/
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Estas actividades teñen dúas finalidades: 
• Servir de apoio para as tarefas que se realicen on-line 
• Desenvolver os elementos curriculares que non se poidan impartir a dis-

tancia 
O docente titor, igual que ocorre no ensino presencial, é o encargado de resolver 
as dúbidas, coa diferenza que estas dúbidas poden ser resoltas directamente na 
plataforma a través do foro ou nas titorías presenciais programadas no centro 
educativo. 
 

Que funcións ten un docente de módulos a distancia? 

• Elaborar a programación do módulo, tendo en conta os materiais didácti-
cos dispoñibles na plataforma 

• Preparar as sesións de titoría colectiva correspondentes ao módulo 
• Orientar, guiar e apoiar ao alumnado, a través das titorías, na consecución 

dos resultados de aprendizaxe, a partir dos materiais didácticos e os re-
cursos dispoñibles na plataforma 

• Dinamizar as actividades de aprendizaxe, individuais e colectivas, e esti-
mular a participación nelas 

• Atender ás cuestións que o alumnado formule, procurando a colaboración 
e a participación do resto do alumnado  

• Proporcionar materiais didácticos de apoio ou complementarios cando se-
xa necesario 

• Comunicarlle ao alumnado as datas das probas de avaliación e demais 
actividades relacionadas co desenvolvemento do módulo 

• Realizar o seguimento da aprendizaxe do alumnado e a súa avaliación, de 
acordo cos criterios de avaliación establecidos, e proporcionarlle informa-
ción sobre o seu progreso  

 

Como é a avaliación? 

A avaliación nas modalidades semipresencial e a distancia é continua a través das 
actividades e probas teórico-prácticas que se programan para cada avaliación par-
cial, de carácter obrigatorio. Ditas probas e actividades poden ser: 

• A través de la plataforma virtual: participación en foros, realización de tare-
fas, exames on-line 

• Actividades e probas teórico-prácticas presenciais no centro 
Para superar un módulo profesional das modalidades semipresencial e a distancia 
hai que ter en conta que cada módulo establece un valor porcentual a cada un dos 
elementos de avaliación. A asignación que cada módulo lle dá aos elementos ava-
liables do mesmo aparece na programación dispoñible na páxina principal do mó-
dulo na plataforma Moodle. 
 

Como se estrutura un módulo? 

Os módulos organízanse en unidades de traballo. 
A estrutura das unidades de traballo permite ir accedendo progresivamente aos 
contidos, o que unido á realización das actividades propostas, facilita a consecu-
ción dos obxectivos por parte do estudante coa axuda do docente titor. 

 

As actividades presenciais 
programadas na modalidade a 
distancia teñen carácter volun-
tario; sen embargo forman 
parte do proceso avaliador do 
módulo 

 ¡ 

 

O alumnado que non supere o 
módulo mediante as probas 
presenciais parciais que se 
realicen ao longo do curso, 
debe realizar unha proba pre-
sencial final de carácter global 

 ¡ 
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Que hai en cada unidade? 

• Orientacións para o estudante: o que se espera que aprenda 
 

 
 

• Un mapa conceptual para visualizar todos os contidos que van traballar 
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• Os contidos: materiais interactivos, constituídos fundamentalmente por 
texto pero tamén por recursos gráficos tales como vídeos, animacións, 
etc., que axudan a comprender o que se está traballando e fan máis diná-
mica a aprendizaxe 

 

 

 
• Un cuestionario de autoavaliación para comprobar os avances 
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• Un glosario que se pode consultar ante dúbidas sobre o vocabulario es-
pecífico utilizado na unidade 

• Una serie de actividades ou tarefas que o estudante debe realizar e en-
viar á plataforma cumprindo os requisitos sinalados na mesma 

 

 

• Enlaces de interese 
 

 

 
• Que requisitos hai que cumprir para matricularse nas modalidades semipresencial e a distancia? 
• É obrigatoria asistir ás titorías na modalidade a distancia? 
• Que requisitos técnicos teñen que cumprir os matriculados na modalidade semipresencial e a distancia? 
• En que plataforma se dispoñen os recursos do proceso formativo? 
• Que tipo de avaliación se fai nas modalidades semipresencial e a distancia? 

Estamos listos para seguir? 
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11. En que consiste o sistema de acreditación das com-
petencias? 
 
 
 
 
 
 
 
Como se veu no capítulo 2, o Sistema Nacional das Cualificacións e Formación 
Profesional integra o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación 
e rexistro das cualificacións profesionais.  
Vimos tamén que unha das funcións do INCUAL é elaborar os instrumentos de 
apoio necesarios para a avaliación e acreditación das competencias profe-
sionais adquiridas a través da experiencia laboral e vías non formais de for-
mación. 
 

 
 

 
 

 

Finalidades do proceso de avaliación das competencias 

Avaliar as competencias profesionais que posúen as persoas, adquiridas a través da experiencia 
laboral e doutras vías non formais de formación, mediante procedementos e metodoloxías 
comúns que garantan a validez, fiabilidade, obxectividade e rigor técnico da avaliación 

Acreditar oficialmente as competencias profesionais, favorecendo a súa posta en valor co fin de 
facilitar tanto a inserción e integración laboral e a libre circulación no mercado de traballo, como 
a progresión persoal e profesional 

Facilitar ás persoas a aprendizaxe ao longo da vida e o incremento da súa cualificación 
profesional, ofrecendo oportunidades para a obtención dunha acreditación parcial acumulable, 
coa finalidade de completar a formación conducente á obtención do correspondente título de 
formación profesional ou certificado de profesionalidade 

•Proceso de avaliación das competencias profesionais 
•http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-

13781-G.pdf 
Enlace 

Referentes do proceso de avaliación das competencias 

A avaliación e a acreditación terán como referentes as unidades de competencia do Catálogo 
Nacional de Cualificacións Profesionais que estean incluídas en títulos de formación profesional 
e/ou en certificados de profesionalidade 

Para a avaliación da competencia profesional nunha determinada unidade de competencia 
tómanse como referentes as realizacións profesionais, os criterios de realización e o contexto 
profesional incluídos en cada unha delas, de acordo cos criterios que se fixen nas 
correspondentes guías de evidencias (ver ao final do capítulo) 

 

Acreditación das competen-
cias: 
O proceso de acreditación das 
competencias profesionais é 
un conxunto de actuacións 
dirixidas a avaliar e recoñecer 
estas competencias adquiridas 
a través da experiencia laboral 
ou de vías non formais de for-
mación 
 

 

A unidade mínima de acredita-
ción é a unidade de competen-
cia 
 

¿? 

 ¡ 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781-G.pdf
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Quen pode participar nun proceso de acreditación das 
competencias? 

Para poder participar nun proceso de acreditación das competencias profesionais 
a persoa candidata ten que cumprir uns requisitos: 

• Posuír a nacionalidade española, ter obtido o certificado de rexistro de ci-
dadanía comunitaria ou a tarxeta de familiar de cidadán ou cidadá da 
Unión, ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e 
traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa espa-
ñola de estranxeiría e inmigración 

• Ter 18 anos feitos no momento de realizar a inscrición, cando se trate de 
unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I, e 20 
anos para os niveis II e III 

• Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias 
profesionais que se queren acreditar: 

o No caso de experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun 
mínimo de 2000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos 
transcorridos antes de se realizar a convocatoria. Para as unida-
des de competencia de nivel I requírense 2 anos de experiencia 
laboral cun mínimo de 1200 horas traballadas en total 

o No caso de formación: xustificar polo menos 300 horas, nos últi-
mos 10 anos transcorridos antes de se realizar a convocatoria. 
Para as unidades de competencia de nivel I requírense polo me-
nos 200 horas. Nos casos en que os módulos formativos asocia-
dos á unidade de competencia que se pretende acreditar conside-
ren unha duración inferior, deben acreditar as horas establecidas 
nos ditos módulos 

• Cando a natureza da unidade de competencia profesional que se vai ava-
liar así o esixa, os candidatos/as deben posuír os requisitos específicos 
non académicos acordados entre a Administración xeral do Estado e as 
comunidades autónomas, no marco da cooperación territorial establecido 

Instrumentos do proceso de avaliación das competencias 

Un manual de procedemento, que comprende unha guía das persoas candidatas e guías para as 
persoas asesoras e avaliadoras 

Cuestionarios de autoavaliación das unidades de competencia 

Guías de evidencias das unidades de competencia como apoio técnico para realizar o proceso de 
avaliación 

•Información sobre acreditación de competencias (MEC) 
•http://todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias.html Enlace 

•Información sobre acreditación de competencias (Xunta) 
•http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion Enlace 

http://todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias.html
http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion
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Non obstante, as persoas maiores de 25 anos que reúnan os requisitos de expe-
riencia laboral ou formativa e que non os poden xustificar mediante os documentos 
que se esixen, poden solicitar a súa inscrición provisional no procedemento. De-
ben presentar a xustificación, mediante algunha proba admitida en dereito, da súa 
experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación. 
Para estudar estes casos, as administracións competentes designan os asesores 
e asesoras necesarios, que emiten un informe sobre a procedencia ou non da par-
ticipación do aspirante no procedemento. Se o informe é positivo, pode procederse 
á inscrición definitiva. 
 

Como se desenvolve o procedemento de acreditación das 
competencias? 

O procedemento de acreditación das competencias esixe unha convocatoria pre-
via polos organismos competentes, ben de formación profesional do sistema edu-
cativo ou ben de formación profesional para o emprego, e un proceso de selección 
das persoas candidatas para cubrir as prazas convocadas. 
A partir dese momento, o procedemento pasa por tres fases: 

1. Primeira fase, de asesoramento. Trátase dun proceso obrigatorio que se 
pode desenvolver de forma individualizada ou colectiva, ben de forma pre-
sencial ou de forma telemática cando así se estableza na convocatoria 
Durante esta fase, a asesoría axuda á persoa candidata a: 

• Autoavaliar a súa competencia utilizando como instrumento os 
cuestionarios de autoavaliación 

• Completar o seu historial persoal e/ou formativo ou a presentar 
evidencias que o xustifiquen 

Á vista da autoavaliación e a documentación achegada, a asesoría elabo-
ra un informe orientador sobre a conveniencia de que a persoa candidata 
continúe no proceso así como as competencias que considera que están 
suficientemente xustificadas 

2. Segunda fase, de avaliación. Esta fase desenvólvese por medio dunha 
comisión de avaliación integrada por cinco persoas especificamente habili-
tadas y pertencentes tanto ao sector formativo como ao sector produtivo. 
Esta comisión debe comprobar que a persoa candidata demostra a com-
petencia profesional requirida nas realizacións profesionais, atendendo 
aos criterios de realización e nunha situación de traballo real ou simulada 
e utilizando todos os métodos que se consideren necesarios dependendo 
da natureza da unidade de competencia, as características da persoa 
candidata e os criterios de avaliación recollidos nas guías de evidencias 
Entre estes métodos destacan: 

• Observación da persoa candidata no seu posto de traballo 
• Simulacións 
• Probas estandarizadas de competencia profesional 
• Entrevista profesional 

Todo o proceso de avaliación parte dunha planificación previa (plan indivi-
dualizado de avaliación) no que se recollen as actividades e métodos de 
avaliación así como os lugares e as datas previstas 

3. Terceira fase, de acreditación da competencia profesional. Unha vez 
rematada a fase de avaliación, a comisión debe informar se se acredita ou 
non a competencia profesional en termos de “demostrada” ou “non demos-
trada”, elevando unha proposta á administración competente quen expide 
o correspondente certificado de acreditación 

 

O informe do asesor/a non é 
vinculante polo que, indepen-
dentemente de que sexa posi-
tivo ou negativo, a persoa can-
didata pode decidir seguir no 
proceso 

 ¡ 
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O proceso de acreditación das competencias supón a expedición dun 
título ou un certificado de profesionalidade? 

En si mesmo o proceso de acreditación das competencias non serve para obter un 
título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade, pero si abre o 
camiño para obtelos. 

• A acreditación dunha unidade de competencia produce efectos de valida-
ción dos módulos profesionais correspondentes tal e como se esta-
blece en cada un dos títulos. Se ademais a persoa candidata cumpre os 
requisitos de acceso a un ciclo formativo (ou mesmo se non os cumpre pe-
ro se atopa nalgunhas das situacións previstas pola normativa (capítulo 9), 
pode incorporarse ao sistema educativo e completar os módulos non aso-
ciados a unidades de competencia ou aqueles outros non acreditados pa-
ra poder obter o título 

• A administración laboral recoñece as unidades de competencia acredita-
das, o que supón a exención dos módulos formativos asociados a uni-
dades de competencia dos certificados de profesionalidade 
Se a persoa candidata acredita todas as unidades de competencia dunha 
determinada cualificación pode acceder ao certificado de profesionalidade 
superando o módulo de formación en centros de traballo, que a súa vez 
pode validar pola experiencia laboral 

 
 

Asesoramento (asesor) 
- Completa o historial 
- Realiza a autoavaliación 
- Emite un informe 

Avaliación (comisión de avaliación) 
- Deseña dun plan individualizado de avaliación 
- Obtén de evidencias que demostren a competencia 
requirida nas realización profesionais segundo os 
criterios de realización establecidos 
- Utiliza criterios de avaliación establecidos nas guías de 
evidencias, aplicados segundo os métodos elixidos para 
a avaliación 
- Emite un informe de “demostración” ou “non 
demostración” da competencia profesional 

Acreditación (administración) 
- Certifica a acreditación das unidades de competencia 
demostradas 
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Que son as guías de evidencias? 

As guías de evidencias son instrumentos que se utilizan no proceso de acredita-
ción por parte dos asesores/as e das comisións de avaliación e conteñen os crite-
rios que se deben seguir no proceso de acreditación das competencias. Cada guía 
inclúe os criterios de todas as unidades de competencia dunha cualificación. 
As guías de evidencias son editadas polo INCUAL e postas a disposición das ad-
ministracións competentes para a súa utilización nos procesos de acreditación de 
competencias. 

 
 

 

Titulación 
Aprobou  ou validou todos os módulos profesionais dun ciclo e cumpre os requisitos de acceso? 

NON 
Proba de acceso 

SI 
Proposta de título 

Matrícula oficial polo réxime de persoas adultas 

Módulo profesional aprobado 
Módulo profesional validado 

Módulo profesional aprobado 
Módulo profesional validado 

Proceso de acreditación de competencias 

Unidade de competencia acreditada Unidade de competencia acreditada 

•Guías de evidencias (INCUAL) 
•http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_Acreditacion.html Enlace 

 
•Como se define o proceso de acreditación das competencias? 
•Cales son os requisitos de experiencia laboral esixidos para participar nun proceso de acreditación 

das competencias? 
•Cales son as tres fases do proceso de acreditación das competencias? 
•Un informe negativo emitido por un asesor/a na fase de asesoramento impide ao candidato/a 

continuar no proceso de acreditación? 
•Baixo que criterios se seleccionan os métodos de avaliación das competencias por parte da comisión 

de avaliación? 
•Que requisito se esixe para formar parte dunha comisión de avaliación no proceso de acreditación 

das competencias? 
•Un candidato/a que demostrou todas as unidades de competencia dunha cualificación profesional 

pode obter directamente o título de FP? 
•Que requisitos teñen que cumprir os candidatos/as que demostraron competencias pola experiencia 

laboral para poder continuar estudos de formación profesional inicial? 

Con isto chegamos ao final... 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_Acreditacion.html
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12. Cuestionario básico, a modo de resumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Que é unha cualificación profesional? 

Conxunto de competencias profesionais con significación para o emprego 
que poden ser adquiridas mediante a formación modular ou outros tipos 
de formación, así como a través da experiencia laboral. 

 
2. Que é unha competencia profesional? 

Conxunto de coñecementos e capacidades que permiten o exercicio du-
nha actividade profesional conforme ás esixencias da produción e o em-
prego. 

 
3. Que é unha unidade de competencia? 

Agregado mínimo de competencias profesionais que poden ser recoñeci-
das e acreditadas. 

 
4. Que é un módulo formativo? 

Un bloque coherente de formación asociado a unha unidade de compe-
tencia. 

 
5. Que é un módulo profesional? 

Un bloque coherente de formación de áreas teórico-prácticas en función 
das competencias profesionais, asociadas ou non a unha ou máis unida-
des de competencia, e que inclúen competencias sociais e persoais. 

 
6. Que é unha unidade formativa? 

Un bloque formativo coherente de menor tamaño que un módulo profesio-
nal. 

 
7. Que é unha realización profesional? 

Conxunto de accións e comportamentos profesionais, asociados a unha 
unidade de competencia, que a persoa debe realizar ou ter nas situacións 
de traballo ou profesión. Describe de forma obxectiva os comportamentos 
esperados da persoa, polas consecuencias ou resultados do traballo que 
realiza, para poder ser considerada competente nesa unidade. 

 
8. Que é un criterio de realización? 

Un enunciado que debe permitir avaliar as realizacións profesionais nunha 
actividade, segundo un nivel aceptable no mundo do emprego. 
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9. Que é un criterio de avaliación? 
Un indicador onde se establecen os resultados de aprendizaxe que se 
consideran necesarios e significativos segundo o ámbito de concreción cu-
rricular de que se trate. 

 
10. A que niveis están asociadas as unidades de competencia e con que ni-
veis educativos se corresponden? 

En España hai cinco niveis para as unidades de competencia: 
• Nivel 1, asociado ao nivel de PCPI 
• Nivel 2, asociado ao nivel de ciclos medios 
• Nivel 3, asociado ao nivel de ciclos superiores 
• Nivel 4, asociado a grao universitario 
• Nivel 5, asociado a postgrao universitario 

 
11. Como está estruturada unha cualificación profesional? 

Por tres epígrafes: 
• Identificación, coa súa denominación, o nivel ao que está asocia-

da, a competencia xeral e o contorno profesional 
• Unidades de competencia, coa súa denominación, o código, o ni-

vel ao que se asocia, as realizacións profesionais, os criterios de 
realización e o contexto profesional no que se desenvolve 

• Módulos formativos asociados a cada unidade de competencia, 
coa súa denominación, o nivel, a duración, as capacidades que 
desenvolve e os criterios de avaliación de cada capacidade, así 
como os contidos e os requisitos básicos do contexto formativo 

 
12. En que consiste o proceso de acreditación das competencias e que fases 
ten? 

Un conxunto de actuacións dirixidas a avaliar e recoñecer as competen-
cias profesionais adquiridas a través de experiencia laboral ou de vías non 
formais de formación. 
Ten tres fases: 

• Asesoramento 
• Avaliación 
• Acreditación 

 
13. Que requisito ten que cumprir un traballador/a que se someteu a un pro-
ceso de acreditación de competencias para continuar o seu proceso formati-
vo e poder obter un título de formación profesional? 

Acreditar unha cualificación profesional asociada a un título, cumprir os 
requisitos de acceso aos ciclos formativos e cursar os módulos profesio-
nais do título que non están asociados a unidades de competencia da cua-
lificación profesional acreditada. 

 
14. Que é a formación profesional para o emprego e de quen depende? 

Un dos subsistemas a formación profesional integrada por accións de in-
serción e reinserción laboral dos traballadores e traballadoras, e por ac-
cións orientadas á formación continua nas empresas. Depende tanto da 
administración educativa como da administración laboral. 
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15. Se un traballador/a ten un certificado de profesionalidade... pode validar 
un módulo profesional dun ciclo formativo?. 

A acreditación dunha unidade de competencia ten total validez indepen-
dentemente da vía de adquisición e valida tanto os módulos formativos 
como os módulos profesionais asociados á mesma. 

 
16. Que é o INCUAL? 

O Instituto Nacional das Cualificacións é un organismo público creado en 
1999 que se encarga de desenvolver, elaborar e manter o Catálogo Na-
cional das Cualificacións Profesionais así como da elaboración dos docu-
mentos de apoio necesarios para a avaliación e acreditación das compe-
tencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e vías non 
formais de formación. 

 
17. Que é o SEPE? 

O Servizo Público de Emprego Estatal é un organismo público con compe-
tencias na ordenación, desenvolvemento e seguimento dos programas e 
medidas da política de emprego no marco da Lei 53/2006 de emprego. 

 
18. Que é unha guía de evidencias e para que serve? 

Un instrumento que se utiliza no proceso de acreditación das competen-
cias profesionais tanto por parte dos asesores/as como dos avaliado-
res/as. As guías de evidencias conteñen os criterios que se deben seguir 
no proceso de acreditación. 

 
19. Que é un certificado de profesionalidade? 

Un documento de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional que 
ten por finalidade acreditar a totalidade das competencias profesionais 
asociadas a unha cualificación, adquiridas por formación (formación profe-
sional para o emprego), experiencia laboral debidamente acreditada ou 
ambas. 

 
20. Que é un título profesional? 

Un título adquirido a través dun proceso formativo de ensinanzas de for-
mación profesional do sistema educativo referenciado ao Catálogo Nacio-
nal das Cualificacións Profesionais (CNCP) e axustado ás esixencias deri-
vadas do Sistema Nacional das Cualificacións e a Formación Profesional 
(SNCFP). 

 
21. Que é o “suplemento” ao título/certificado de formación profesional? 

Un documento asociado ao Europass que fai unha descrición detallada da 
cualificación obtida en canto a capacidades e competencias, empregos 
que pode desenvolver, organismos de titulación e acreditación, nivel aso-
ciado, base legal, vías de formación e tipo de formación. 

 
22. Que é o Europass? 

Un conxunto de cinco documentos que complementan e informan sobre a 
formación obtida nun país da Unión Europea e serve en calquera outro pa-
ís da Unión Europea. 
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23. Que son os créditos ECTS? 
Os créditos ECTS representan o volume de traballo do estudante para 
conseguir os obxectivos dun programa de estudos de educación superior. 
Deben ser especificados preferiblemente en termos de resultados de 
aprendizaxe e de competencias que foron adquiridas. 

 
24. O título de grao superior valida créditos ECTS? 

Os títulos de formación profesional de grao superior están incluídos dentro 
do sistema de educación superior no nivel 1 do Marco Español da Educa-
ción Superior (MECES) e valida créditos ECTS. 

 
25. Que é a formación profesional de base? 

Recibe este nome o conxunto de coñecementos sobre formación profesio-
nal que se adquiren nos estudos de ESO e bacharelato. 

 
26. Que é a formación profesional inicial? 

Dentro do sistema de formación profesional existe o subsistema de forma-
ción profesional inicial, incluída dentro da formación profesional do sistema 
educativo, e está integrada polos títulos de formación profesional de grao 
medio e de grao superior. 

 
27. Que ten que facer unha persoa que obtivo un título de formación profe-
sional de grao medio para obter o título de bacharelato? 

Basta con que curse as materias comúns do bacharelato. 
 
28. Como se estruturan e cando duran os cursos de acceso a ciclos medios 
e superiores? 

O curso de formación específico para o acceso de ciclos de grao medio 
ten 600 horas de formación e céntrase nas competencias básicas da ESO 
O curso de formación específico para acceso a ciclos de grao superior ten 
700 horas de formación cunha parte común, instrumental, cos obxectivos 
da lingua castelá e o idioma de bacharelato, e unha parte específica con 
dúas opcións: científico-tecnolóxica e humanidades-ciencias sociais. 

 
29. Que son os cursos de especialización de formación profesional? 

Cursos que implican afondamento nos campos de coñecemento dos títu-
los de referencia ou ampliación das competencias que se inclúen nos 
mesmos. Estes cursos terán entre 300 e 600 horas e poderán incluír un 
módulo de formación en centros de traballo (FCT). 

 
30. Que modalidades e réximes de formación profesional hai? 

Hai tres modalidades: presencial, semipresencial e a distancia. 
Hai dos réximes: ordinario e de adultos. 
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Anexo. Normativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano 1999: 

• Real decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Na-
cional de las Cualificaciones (BOE de 16.03.1999). 

 
Ano 2002: 

• Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación 
Profesional (BOE de 20.06.2002). 

 
Ano 2003: 

• Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulacio-
nes universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
(BOE de 18/09/2003) 

• Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Ca-
tálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (BOE de 01.10.2003). 

• Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo (BOE de 17.12.2003). 
 
Ano 2005: 

• Real Decreto 55/2005, de 21 de xaneiro, polo que se establece a estrutu-
ra das ensinanzas universitarias e se regulan os estudos universitarios ofi-
ciais de Grao (BOE de 01.02.2005). 

• Real Decreto 56/2005, de 21 de xaneiro, polo que se regulan os estudos 
universitarios oficiais de Posgrao (BOE de 01.02.2005). 

• Orden ECI/2527/2005, de 4 de julio, por la que se actualiza y se amplía el 
anexo X de Acceso a Estudios Universitarios desde los Ciclos Formativos 
de Grado Superior, del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que 
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la Formación 
Profesional en el ámbito del sistema educativo (BOE de 05.08.2005). 

• Real decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se modifican el 
Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructu-
ra de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
oficiales de grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que 
se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado (BOE de 
20.12.2005). 

• Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catá-
logo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (BOE de 30.12.2005). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/03/16/pdfs/A10436-10439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/03/16/pdfs/A10436-10439.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2002/07/01/pdfs/A00824-00829.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2002/07/01/pdfs/A00824-00829.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2003/10/01/pdfs/A02028-02030.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2003/10/01/pdfs/A02028-02030.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2003/10/01/pdfs/A02028-02030.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2003/10/01/pdfs/A02025-02028.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2003/10/01/pdfs/A02025-02028.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2004/01/01/pdfs/A00079-00087.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/02/01/pdfs/A00460-00464.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/02/01/pdfs/A00460-00464.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/02/01/pdfs/A00460-00464.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/02/01/pdfs/A00464-00469.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/02/01/pdfs/A00464-00469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/05/pdfs/A27502-27513.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/05/pdfs/A27502-27513.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/05/pdfs/A27502-27513.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/05/pdfs/A27502-27513.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/05/pdfs/A27502-27513.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01884-01886.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01884-01886.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01884-01886.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01884-01886.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01884-01886.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01824-01826.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01824-01826.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/12/30/pdfs/A01824-01826.pdf
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Ano 2006: 
• Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE de 15.05.2006). 
• Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calen-

dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, estable-
cida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14.07.2006). 

o Corrección de errores del Real Decreto 806/2006, de 30 de ju-
nio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14.09.2006). 

• Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 
(BOE de 03.01.2007). 

 
Ano 2007: 

• Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do 
alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten 
as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción (DOG de 16.03.2007). 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres (BOE de 23.03.2007). 

• Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsis-
tema de formación profesional para el empleo (BOE de 11.04.2007). 

• Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos 
ciclos formativos de formación profesional, en réxime ordinario e para as 
persoas adultas, e as probas libres para a obtención dos títulos de técnico 
e técnico superior (DOG de 07.05.2007). 

• Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observa-
torio Galego da Convivencia Escolar (DOG de 08.05.2007). 

• Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admi-
sión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para 
impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e supe-
rior en réxime ordinario e para as persoas adultas (DOG de 15.06.2007). 

• Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción 
do galego no sistema educativo (DOG de 29.06.2007). 

• Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acredi-
tación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación 
profesional inicial (DOG de 09.08.2007). 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30.10.2007). 

 
Ano 2008: 

• Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certifica-
dos de profesionalidad (BOE de 31/01/2008). 

• Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros in-
tegrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Gali-
cia (DOG de 28.01.2008). 

• Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Cen-
tros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional (BOE 
de 25/02/2008). 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/05/15/pdfs/A00931-00978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/14/pdfs/A26488-26494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/14/pdfs/A26488-26494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/14/pdfs/A26488-26494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/14/pdfs/A32461-32461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/14/pdfs/A32461-32461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/14/pdfs/A32461-32461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/14/pdfs/A32461-32461.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2007/01/10/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2007/01/10/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070316/Anuncio963E_gl.pdf
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• Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cuali-
ficación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 
23/05/2008). 

• Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acce-
so aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educati-
vo (DOG de 16/12/2008). 

 
Ano 2009: 

• Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los ane-
xos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regu-
lan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficia-
les de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públi-
cas españolas (BOE de 04.06.2009). 

• Real decreto 1124/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das compe-
tencias profesionais adquiridas por experiencia laboral (BOE de 
25/08/2009). 

• Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas estableci-
das por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
22.12.2009). 

o Corrección de errores del Real Decreto 1850/2009, de 4 de di-
ciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 23.12.2009). 

 
Ano 2010: 

• Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden 
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del 
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas es-
pañolas (BOE de 13.02.2010). 

• Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real De-
creto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condicio-
nes para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE 
de 10.05.2010). 

• Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non uni-
versitario de Galicia (DOG de 25.05.2010). 

• Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real De-
creto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos 
básicos de los Centros integrados de formación profesional (BOE de 
25.05.2010). 

• Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as or-
des do 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucións para o desen-
volvemento do Decreto 324/1996, polo que se aproba o regulamento or-
gánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa orga-
nización e funcionamento, do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan de-
terminados aspectos de organización e funcionamento das escolas de 
educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de 
educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria, e do 3 de outubro de 2000, pola que se ditan 
instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999, polo que se im-
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plantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non uni-
versitarias (DOG de 06.07.2010). 

• Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral 
da formación profesional do sistema educativo de Galicia (DOG de 
12.07.2010). 

• Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter ex-
perimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para 
as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial (DOG 
de 11.11.2010). 

• Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el con-
tenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que 
podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico superior 
de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o 
de técnico deportivo superior y equivalentes (BOE de 17.12.2010). 

 
Ano 2011: 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 
05.03.2011). 

• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Eco-
nomía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial (BOE de 14.03.2011). 

• Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento or-
gánico dos centros integrados de formación profesional competencia da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG de 
10.05.2011). 

• Orde do 18 de abril de 2011 pola que se establece o procedemento para 
acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolve-
mento do practicum correspondente ao máster en Profesorado de Educa-
ción Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensi-
nanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 
13.05.2011). 

• Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a 
avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de 
formación profesional inicial (DOG de 15.07.2011). 

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa (DOG de 15.07.2011). 

• Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cuali-
ficación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 
21.07.2011). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la orde-
nación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 
30.07.2011). 

• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (BOE de 
03.08.2011). 

• Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, 
do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros 
integrados de formación profesional competencia da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria (DOG de 08.08.2011). 
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o Corrección de erros. Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se 
desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se estable-
ce o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación 
profesional competencia da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria (DOG de 12.08.2011). 

• Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Gali-
cia (DOG de 09.12.2011). 

• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á di-
versidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG de 21.12.2011). 

• Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público (BOE de 31.12.2011). 

 
Ano 2012: 

• Resolución do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se estable-
cen os aspectos básicos do currículo do módulo formativo de carácter xe-
ral do segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial de 
formación complementaria de acceso a ciclos (DOG de 09.01.2012). 

• Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral (BOE de 11.02.2012). 

• Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas ma-
terias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 
02.03.2012). 

• Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racio-
nalización del gasto público en el ámbito educativo (BOE de 21.04.2012). 

o Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Dipu-
tados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educa-
tivo (BOE de 25.05.2012). 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120109/AnuncioC3F1-231211-10315_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120109/AnuncioC3F1-231211-10315_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120109/AnuncioC3F1-231211-10315_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120109/AnuncioC3F1-231211-10315_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120109/AnuncioC3F1-231211-10315_gl.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120302/AnuncioC3B0-010312-12873_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120302/AnuncioC3B0-010312-12873_gl.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6870.pdf
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San Pedro de Leixa s/n 
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Tfnos-Fax: (+34) 981328900 – 981328951 
CIF: Q6555271C 
www.iesleixa.es  

ies.leixa@edu.xunta.es  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.iesleixa.es/
mailto:ies.leixa@edu.xunta.es


Guía comprensiva da nova formación profesional 

92 | I E S  L e i x a  

 


	/

