GUÍA DO PROFESOR
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

VINCULACIÓN DO CONCURSO CO CURRÍCULO
Elaborado por especialistas do Departamento de Psicoloxía Evolutiva e
da Educación da Universidade de Murcia

Colaboran:

Organizan:

1. INTRODUCIÓN

A lei educativa LOMCE abre un novo período de reﬂexión e revisión das
tarefas docentes, favorecendo a apertura á prevención e intervención
de problemáticas emerxentes e persistentes da realidade educativa
actual. Neste sentido, o tema desta 33 edición: a deterioración da
convivencia escolar e o acoso entre escolares, aínda que non é novo,
constitúe un dos retos máis importantes e fundamentais da educación.
Sen un mínimo de valores cívicos que favorezan a convivencia na
comunidade educativa, non é posible educar.
Como contempla a LOMCE o tema da convivencia escolar? Segundo
o preámbulo desta lei, expomos varios fragmentos signiﬁcativos sobre
os principios fundamentais da temática desta edición.

O alumnado é o centro e a razón de ser da educación. A aprendizaxe na escola
debe estar dirixida a formar persoas autónomas, críticas, con pensamento propio.
A aprendizaxe na escola debe ir dirixido a formar persoas autónomas, críticas, con
pensamento propio. O nivel educativo determina, en gran maneira, as metas e
expectativas da traxectoria vital, tanto no profesional como no persoal, así como o
conxunto de coñecementos, recursos e ferramentas de aprendizaxe que capacitan a unha persoa para cumprir con éxito os seus obxectivos.
Só un sistema educativo de calidade, inclusivo, integrador e esixente, garante a
igualdade de oportunidades e fai efectiva a posibilidade de que cada alumno ou
alumna desenvolva o máximo das súas potencialidades. Só desde a calidade
poderase facer efectivo o mandato do artigo 27.2 da Constitución española: “A
educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana
no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais”.

A escola, e en especial a escola pública, atoparon a súa principal razón de ser na
loita contra a inevitabilidade das situacións de inxustiza ou de degradación que
foron acaecendo en cada momento da súa historia. A escola moderna é a valedora
da educación como utopía de xustiza social e benestar.
(…) É importante destacar que a mellora da calidade democrática dunha
comunidade pasa inexorablemente pola mellora da calidade do seu sistema
educativo. Unha democracia cada vez máis complexa e participativa demanda
cidadáns cada vez máis responsables e formais. Elevar os niveis de educación
actuais é unha decisión esencial para favorecer a convivencia pacíﬁca e o
desenvolvemento cultural da sociedade.
A educación é a clave desta transformación mediante a formación de persoas
activas con autoconﬁanza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, desexosas de
participar na sociedade á que pertencen, de crear valor individual e colectivo,
capaces de asumir como propio o valor do equilibrio entre o esforzo e a
recompensa.
(…) É necesario adquirir desde idades temperás competencias transversais, como o
pensamento crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a capacidade de
comunicar, e actitudes clave como a conﬁanza individual, o entusiasmo, a
constancia e a aceptación do cambio. (…) De igual modo, “é necesario xerar a
convicción de que o sistema educativo recompensa de maneira transparente e
equitativa o rendemento que se logre nos obxectivos educativos, e que
recoñece especialmente a súa contribución á mellora do ambiente”.
“No contexto do cambio metodolóxico que esta lei orgánica propugna,
abórdase esta necesidade de forma transversal ao incorporar a educación cívica e
constitucional a todas as materias durante a educación básica, de forma que a
adquisición de competencias sociais e cívicas se inclúa na fdinámica cotiá dos
procesos de ensino e aprendizaxe e se potencie desa forma, a través dunha
formulación conxunta, a súa posibilidade de transferencia e o seu carácter
orientador”.

Por estes motivos, o traballo que desenvolveredes nesta edición dá
resposta a unha necesidade educativa que afecta a alumnos con e sen
discapacidade. Os problemas de relación entre os iguais poden ocasionar
problemas de maior gravidade tales como o acoso escolar ou ciberacoso.
É por iso que se fai necesario expor un traballo que propicie: un ambiente
de convivencia, respecto, equidade, solidariedade e diálogo nas aulas dos
centros educativos; que traballe as habilidades sociais e as emocións; que
teña en conta o desenvolvemento dos dereitos, os valores, a empatía, a
ética e a moralidade; que promova as habilidades para afrontar e resolver
problemas, etc. Do mesmo xeito, é imprescindible traballar a identidade
persoal do escolar a través do autoconcepto, a autoestima, a
creatividade...

2. MATERIAL EDUCATIVO DO CONCURSO
O equipo de expertos en acoso escolar da doutora Fuensanta Cerezo, da Facultade
de Psicoloxía da Educación da Universidade de Murcia, expuxo os obxectivos, os
contidos, as actividades e os materiais pedagóxicos desta edición, coa ﬁnalidade
de facilitar a todos aqueles docentes participantes a implicación nesta iniciativa, así
como a incorporación da mellora da convivencia e as relacións interpersoais
das materias, partindo en todo momento das competencias e contidos
contemplados na LOMCE. Así pois, consideramos que se poden abordar estes
aspectos desde os contidos transversais nas clases de titoría a través dos eixos:
Ensinar a ser persoa; Ensinar a convivir e Ensinar a comportarse. Do mesmo
xeito, é fundamental implementalo desde o currículo escolar,
podendo traballarse na aula a través das diferentes
Competencias Básicas e sobre todo atendendo á
diversidade

(étnica,

sexual,

por

razón

de

discapacidade, de índole relixiosa...). Dentro de
cada un dos eixos exponse desenvolver as
habilidades e capacidades que destacamos:

- Ensinar a ser persoa: habilidades de interacción social, habilidades relacionadas cos
sentimentos e as emocións, habilidades para resolver conﬂitos interpersoais, etc.

- Ensinar a convivir: promover o diálogo, a equidade, a solidariedade, o respecto e a convivencia
para previr os problemas de convivencia.

- Ensinar a comportarse: promover actividades cooperativas, traballo de temas morais e éticos,
habilidades sociais.

A convivencia escolar pode ser traballada desde calquera área do currículo, así como desde
o deseño dun plan de acción de titoría que involucre tanto a docentes como ás familias,
contribuíndo deste xeito á mellora das relacións interpersoais e favorecendo un clima cívico de
respecto que favoreza a convivencia escolar evitando que a existencia de diferenzas entre os
alumnos provoquen situacións de discriminación ou rexeitamento desembocando en acoso
escolar ou bullying. Aínda así, de maneira máis concreta, pasamos a describir a vinculación
curricular na Formación Profesional Básica:

Título Profesional Básico en Actividades
Agropecuarias.

Título Profesional Básico en Barbería e Estética.

Título Profesional Básico en Aproveitamentos
Forestais.

Título Profesional Básico en Servizos Comerciais.

Título Profesional Básico en Artes Gráﬁcas.
Título Profesional Básico en Aloxamento e
Lavandería.
Título Profesional Básico en Industrias
Alimentarias.
Título Profesional Básico en Actividades
Marítimo-Pesqueiras.
Título Profesional Básico en Informática de
Oﬁcina.
Título Profesional Básico en Servizos
Administrativos.
Título Profesional Básico en Electricidade e
Electrónica.
Título Profesional Básico en Fabricación e
Montaxe.
Título Profesional Básico en Informática e
Comunicacións.
Título Profesional Básico en Cociña e
Restauración.
Título Profesional Básico en Mantemento de
Vehículos.
Título Profesional Básico en Agroxardinería e
Composicións Florais.

Título Profesional Básico en Carpintería e
Moble.
Título Profesional Básico en Reforma e
Mantemento de Ediﬁcios.
Título Profesional Básico en Arranxo e
Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel.
Título Profesional Básico en Tapicería e
Cortinaxe.
Título profesional Básico en Actividades de
Panadería e Pastelería.
Título Profesional Básico en Vidrería e Olería.
Título profesional Básico en Actividades
Domésticas e Limpeza de Ediﬁcios.
Título profesional Básico en Mantemento de
Vivendas.
Título profesional Básico en Fabricación de
Elementos Metálicos.
Título profesional Básico en Instalacións
Electrotécnicas e Mecánica.
Título profesional Básico en Mantemento de
Embarcacións Deportivas e de Recreo.

3. VINCULACIÓN CO CURRÍCULO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA
3.1. FINALIDADES
O desenvolvemento da convivencia entre escolares contribúe á consecución das
ﬁnalidades establecidas na Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da
calidade educativa (p.97886) sobre a Formación Profesional. De forma global recóllese que
a ﬁnalidade de Formación Profesional é:

"A Formación Profesional, no sistema educativo, ten por ﬁnalidade
preparar ao alumnado para a actividade nun campo profesional e
facilitar a súa adaptación ás modiﬁcacións laborais que poden
producirse

ao

longo

da

súa

vida,

contribuír

ao

seu

desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía
democrática, e permitir a súa progresión no sistema educativo e no
sistema de formación profesional para o emprego, así como a
aprendizaxe ao longo da vida".

A participación neste concurso favorecerá a acción educativa do profesor na aula, ao
integrar as experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarse aos seus ritmos de
traballo dentro de cada materia.

3.2. Obxectivos
A Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade
educativa (p.97887) sobre a Formación Profesional determina os
obxectivos que na Formación Profesional contribuirán a desenvolver
nos alumnos as capacidades que lles permitan:
a)

Desenvolver as competencias propias de cada título de

formación profesional.
b)

Comprender a organización e as características do sector

produtivo correspondente, así como os mecanismos de inserción
profesional.
c)

Coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigacións

que se derivan das relacións laborais.
d)

Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como

formarse na prevención de conﬂitos e na resolución pacíﬁca dos
mesmos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, con
especial atención á prevención da violencia de xénero.

e)

Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre

homes e mulleres, así como das persoas con discapacidade,
para acceder a unha formación que permita todo tipo de
opcións profesionais e o exercicio das mesmas.
f)

Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como

previr os posibles riscos derivados do traballo.
g)

Desenvolver unha identidade profesional motivadora de

futuras aprendizaxes e adaptacións á evolución dos procesos
produtivos e ao cambio social.
h)

Aﬁanzar o espírito emprendedor para o desempeño de

actividades e iniciativas empresariais.
i)

Preparar ao alumnado para a súa progresión no sistema

educativo.
l)

Coñecer e previr os riscos medioambientais.

A participación neste concurso favorecerá a consecución dos obxectivos xerais de Educación
Secundaria: a, b, c, d, e, f, g, h, i e l anteriormente expostos.

3.4. CONTENIDOS
Según los contenidos establecidos por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) así como los reales
decretos, se ha establecido una vinculación con los contenidos sobre la
prevención del acoso escolar en los diferentes módulos. Inicialmente se
exponen los títulos desde los cuales se pueden trabajar estos contenidos y
la competencia general establecida en la regulación para cada uno de los
decretos. Posteriormente, se presenta en forma de tabla la relación entre los
contenidos de la regulación de cada módulo, los contenidos del acoso
escolar y ciberacoso que se trabajarán en las actividades que se detallarán
en los documentos referentes al dossier de prácticas y la unidad didáctica.
.

Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias.
deste

título

consiste

en

realizar

operacións

A

auxiliares

competencia
en

xeral

explotacións

agrícola-gandeiras, relacionadas, entre outras cousas, con cultivos agrícolas; co manexo
do gando e co envasado e distribución de produtos agroalimentarios, seguindo
instrucións de superiores ou plan de traballo, operando coa calidade indicada,
observando as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental
correspondentes, as de benestar animal, as de seguridade alimentaria e as boas
prácticas gandeiras, e comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en
lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Aproveitamentos Forestais.

A

competencia

xeral

deste título consiste en realizar operacións auxiliares para a conservación, mellora e
aproveitamento do monte, así como de produción de planta en invernadoiros ou en
centros de xardinería, e levar a cabo operacións auxiliares para o mantemento de xardíns,
parques e zonas verdes, operando coa calidade indicada, observando as normas de
prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes e comunicándose
oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua
estranxeira.

Título Profesional Básico en Artes Gráﬁcas.

A competencia xeral do título consiste en

realizar traballos de reprografía e operacións básicas de apoio á produción, manipulado
e ﬁnalización de produtos gráﬁcos, con autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal,
operando coa calidade indicada, observando as normas de aplicación vixente ambientais
e de seguridade e hixiene no traballo e comunicándose oralmente e por escrito en lingua
galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Aloxamento e Lavandería.

A competencia xeral do título

consiste en realizar con autonomía a limpeza e preparación das habitacións en
aloxamentos turísticos ou doutra índole e das áreas comúns destes, coidando o bo
estado de instalacións e mobiliario, así como realizar as operacións de clasiﬁcación,
lavado e limpeza de artigos téxtiles en instalacións industriais, asistindo nos procesos de
servizo e atención ao cliente, seguindo os protocolos de calidade establecidos,
observando as normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental,
con responsabilidade e iniciativa persoal e comunicándose oralmente e por escrito en
lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias.

A competencia xeral do título

consiste en realizar operacións de apoio na recepción e preparación das materias primas
e auxiliares que interveñen nos procesos produtivos, colaborando nos devanditos
procesos e axudando nas operacións rutineiras e sinxelas de elaboración e envasado de
produtos alimentarios, así como participando en tarefas sinxelas de laboratorio e
operacións rutineiras de proceso químico, intervindo nas operacións de limpeza e hixiene
de equipos e instalacións, así como de axuda ao mantemento de primeiro nivel, seguindo
instrucións técnicas, operando coa calidade indicada, observando as normas de hixiene
alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes e
comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como
nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Actividades Marítimo-Pesqueiras.

A competencia xeral

deste título consiste en realizar actividades básicas de navegación, pesca, e de servizo na
sala de máquinas de buques de pesca, operando coa calidade indicada, observando as
normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes e
comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como
nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Informática de Oﬁcina.

A competencia xeral deste título

consiste en realizar operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas
microinformáticos, periféricos e redes de comunicación de datos, e de tratamento,
reprodución e arquivo de documentos, operando coa calidade indicada e actuando en
condicións de seguridade e de protección ambiental con responsabilidade e iniciativa
persoal e comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá,
así como nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Servizos Administrativos.

A competencia xeral do título

consiste en realizar tarefas administrativas e de xestión básicas, con autonomía con
responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, observando as
normas de aplicación vixente ambientais e de seguridade e hixiene no traballo e
comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como
nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Electricidade e Electrónica. A competencia xeral deste
título consiste en realizar operacións auxiliares na montaxe e mantemento de elementos
e equipos eléctricos e electrónicos, así como en instalacións electrotécnicas e de
telecomunicacións para ediﬁcios e conxuntos de ediﬁcios, aplicando as técnicas
requiridas, operando coa calidade indicada, observando as normas de prevención de
riscos laborais e protección ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e
por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Fabricación e Montaxe.

A competencia xeral deste título

consiste en realizar operacións básicas de mecanizado e montaxe para a fabricación
mecánica con materiais férricos, non férricos e tecnoplásticos así como para a instalación
e mantemento de elementos de redes de fontanería, calefacción e climatización,
operando coa calidade indicada, observando as normas de prevención de riscos laborais
e protección ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e por escrito en
lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Informática e Comunicacións.

A competencia xeral deste

título consiste en realizar operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas
microinformáticos, periféricos e redes de comunicación de datos, así como de equipos
eléctricos e electrónico, operando coa calidade indicada e actuando en condicións de
seguridade e de protección ambiental con responsabilidade e iniciativa persoal e
comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como
nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Cociña e Restauración.

A competencia xeral deste título

consiste en realizar con autonomía, as operacións básicas de preparación e conservación
de elaboracións culinarias sinxelas no ámbito da produción en cociña e as operacións de
preparación e presentación de alimentos e bebidas en establecementos de restauración
e cátering, asistindo nos procesos de servizo e atención ao cliente, seguindo os
protocolos de calidade establecidos, observando as normas de hixiene, prevención de
riscos laborais e protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal e
comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como
nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Mantemento de Vehículos.

A competencia xeral deste

título consiste en realizar operacións básicas de mantemento electromecánico e
carrocería de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e
amovibles do vehículo e executando operacións básicas de preparación de superﬁcies,
operando coa calidade indicada, observando as normas de prevención de riscos laborais
e protección ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e por escrito en
lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Agroxardinería e Composicións Florais.
A competencia xeral deste título consiste en elaborar composicións con ﬂores e plantas
e realizar operacións auxiliares en cultivos, en produción de planta en invernadoiros ou
en centros de xardinería, colaborando na preparación do terreo e na implantación e
mantemento de xardíns, parques e zonas verdes, operando coa calidade indicada,
observando as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental
correspondentes e comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua
castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Barbería e Estética.

A competencia xeral deste título

consiste en aplicar técnicas de limpeza, cambios de forma e cor do cabelo, así como
técnicas básicas de maquillaxe, depilación, manicura e pedicura, atendendo ao cliente e
preparando os equipos, materiais e aéreas de traballo con responsabilidade e iniciativa
persoal, operando coa calidade indicada, observando as normas de prevención de riscos
laborais e protección ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e por
escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Servizos Comerciais.

A competencia xeral do título

consiste en realizar operacións auxiliares de comercialización, “merchandising” e
almacenaxe de produtos e mercadorías, así como as operacións de tratamento de datos
relacionadas, seguindo protocolos establecidos, criterios comerciais e de imaxe,
operando coa calidade indicada, observando as normas de prevención de riscos laborais
e protección ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e por escrito en
lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Carpintería e Moble.

A competencia xeral do título consiste

en realizar operacións básicas de fabricación, instalación e montaxe de elementos de
carpintería e moble, mecanizando madeira e derivados, acondicionando superﬁcies,
aplicando produtos de acabado e auxiliando nos procesos de tapizado, colaborando na
elaboración de produtos coa estética e acabados requiridos, operando coa calidade
indicada, observando as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental
correspondentes e comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua
castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Reforma e Mantemento de Ediﬁcios.

A competencia xeral

do título consiste en realizar traballos auxiliares en obras de construción, de obra nova,
rehabilitación e reforma, colaborando na execución de fábricas para revestir, na aplicación
de revestimentos continuos e nos traballos de alicatado, pavimentación e pintura, operando
coa calidade indicada, observando as normas de prevención de riscos laborais e protección
ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en
lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Arranxo e Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel
A competencia xeral do título consiste en realizar operacións de arranxo, adaptación e
mantemento de pezas de vestir, roupa de fogar e complementos de decoración e de pel,
ademais da reparación de calzado e marroquinería, así como a realización de actividades
complementarias de gornicionería e, no seu caso, de duplicado de chaves, en comercios de
proximidade ou en instalacións industriais, conseguindo produtos en condicións estéticas e
acabados, operando coa calidade indicada requirida, observando as normas de prevención
de riscos laborais e protección ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e
por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Tapicería e Cortinaxe.

A competencia xeral do título consiste

en tapizar mobles, entear superﬁcies e confeccionar cortinas, coxíns, fundas e outros
elementos de decoración, cortando, marcando e ensamblando os materiais, optimizando o
seu aproveitamento e conseguindo produtos coa estética e acabado requirido, operando
coa calidade indicada, observando as normas de prevención de riscos laborais e protección
ambiental correspondentes e comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en
lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Título profesional Básico en actividades de panadería e pastelería. A competencia xeral
do título consiste en recepcionar materias primas, preelaborar e elaborar produtos básicos
de panadería e pastelería, presentalos para a súa venda e dispensalos, aplicando os
protocolos establecidos, as normas de hixiene alimentaria, prevención de riscos laborais,
protección ambiental correspondentes, e comunicarse oralmente e por escrito en lingua
galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Vidrería e Olería.

A competencia xeral do título consiste en

realizar traballos auxiliares de fabricación de produtos cerámicos e de vidro de maneira
artesanal e/ou semiautomática a partir de deseños establecidos, intervindo nas operacións
de reprodución de moldes, modelado, moldeo, coado, esmaltado, mecanizado, decoración,
cocción e acabado, seguindo instrucións técnicas, en condicións de calidade e seguridade,
aplicando normas de prevención de riscos laborais e de respecto ambiental, con autonomía,
e comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como
nalgunha lingua estranxeira con responsabilidade e iniciativa persoal e observando as
normas de seguridade e hixiene no traballo.
Título Profesional Básico en Actividades Domésticas e Limpeza de Ediﬁcios.
A competencia xeral do título consiste en realizar actividades domésticas de limpeza, cociña,
coidado de roupa e apoio a persoas no ámbito doméstico, así como realizar operacións
básicas de limpeza en ediﬁcios, oﬁcinas e locais comerciais, seguindo instrucións e
respectando a normas de calidade, observando as normas vixentes ambientais e de
seguridade e hixiene no traballo, comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e
en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
Título Profesional Básico en Mantemento de Vivendas.

A competencia xeral deste título

consiste en realizar operacións básicas de montaxe e mantemento de elementos de
fontanería, calefacción e climatización; pequenas reparacións e substitución de elementos
sinxelos en instalacións electrotécnicas, en revestimentos continuos, alicatado e pintura, así
como montaxe e colocación de mobiliario prefabricado e complementos mobiliarios da
vivenda, coa calidade indicada, aplicando as normas de prevención de riscos laborais e
protección ambiental correspondentes; comunicándose oralmente e por escrito en lingua
galega e en lingua castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en fabricación de elementos metálicos.
A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións básicas de mecanizado
e montaxe para a fabricación mecánica con materiais metálicos (férricos e non férricos)
así como realizar operacións auxiliares na montaxe e mantemento de elementos e
equipos eléctricos e electrónicos, operando coa calidade indicada, observando as
normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes;
comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua castelá, así como
nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Instalacións Electrotécnicas e Mecánica.
A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións auxiliares na montaxe e
mantemento de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en ediﬁcios, así
como operacións básicas de fabricación e montaxe para fabricación mecánica,
observando as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental
correspondentes; comunicándose oralmente e por escrito en lingua galega e en lingua
castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Título Profesional Básico en Mantemento de Embarcacións Deportivas e de Recreo.
A competencia xeral do título consiste en realizar operacións auxiliares de mantemento
electromecánico en sistemas e equipos, de reparacións en elementos estruturais e
aparellos, de protección e embelecemento de superﬁcies, tanto en embarcacións
deportivas como de recreo, seguindo as instrucións recibidas, adoptando as medidas de
prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, comunicándose
de forma oral e escrita en lingua castelá e no seu caso na lingua cooﬁcial propia así como
nalgunha lingua estranxeira.

Menciónanse os contidos dos reais decretos relacionados cos módulos asociados aos bloques
comúns, dos títulos mencionados anteriormente, establecidos no artigo 42.4 da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, segundo a modiﬁcación introducida polo apartado trinta e cinco do artigo
único da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, que
garantirán a adquisición das competencias da aprendizaxe permanente.

Módulos comúns para todos os títulos
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying
Habilidades sociais, resolución de conﬂitos,

- Normas xerais de traballo.

Ciencias
Aplicadas I.

- Matemáticas Aplicadas ao Contexto
Persoal e de Aprendizaxe dun Campo
Profesional.
- Orientacións pedagóxicas.

etc.
Autoimaxe, autoestima, autocontrol, etc.
Traballo cooperativo.
Coñecemento de un mesmo e dos demais.
Condutas responsables.

- Ciencias Aplicadas ao Contexto Persoal e

Ciencias
aplicadas II.

de Aprendizaxe dun Campo Profesional.

A resolución de problemas, convivencia,

Resolución de problemas sinxelos

respecto, etc.

- Orientacións pedagóxicas.

Comunicación
e sociedade I.

-Utilización de estratexias de

Escoita activa, empatía, habilidades sociais,

comunicación oral en lingua castelá e

etc.

estranxeira. Do mesmo xeito, en galego.
- Orientacións pedagóxicas.

- Educación para o consumo crítico das novas
tecnoloxías da información e a comunicación
para prever o ciberbullying.

Ciencias Sociais. Valoración das
Comunicación

Convivencia, valores, etc.

sociedades contemporáneas: A

e Sociedade II.

Dereitos humanos, etc.

construción da propia identidade.

Resolución de conﬂitos.

- Orientacións pedagóxicas.

- Matemáticas Orientadas aos Ensinos

Habilidades sociais, convivencia, respecto,
resolución de conﬂitos, valores sociais,

Formación

Aplicados, as

en centros

Ciencias Aplicadas á Actividade

de traballo.

Traballo cooperativo.

Profesional e a iniciación á Actividade

Coñecemento de un mesmo e dos demais.

Emprendedora e Empresarial.

Condutas responsables.

ética, etc.

A continuación, menciónanse os contidos relacionados dos reais decretos segundo os
módulos para cada título profesional.

Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying

- Operacións auxiliares de
preparación do terreo, plantación
e sementa de cultivos.

- Orientacións pedagóxicas en
explotacións agrícola-gandeiras,

- Operacións auxiliares de

relacionadas, entre outras

preparación do terreo, plantación

cousas, con cultivos agrícolas; co

Coñecemento de un mesmo e

e sementa de cultivos.

manexo do gando e co envasado

dos demais. Condutas

- Operacións auxiliares de

e distribución de produtos

responsables.

obtención e recolección de

agroalimentarios, seguindo

cultivos.

instrucións de superiores ou plan

- Envasado e distribución de
materias primas
agroalimentarias.
- Operacións auxiliares de cría e

de traballo, operando coa
calidade indicada, observando
as normas de prevención de

Hábitos de respecto e coidado
cara os seres vivos (convivencia,
dereitos, ética, etc.)
Estratexias para a resolución de

riscos laborais e protección

conﬂitos.

ambiental correspondentes, as

Escoita activa, empatía,

alimentación do gando.

de benestar animal, as de

habilidades sociais, etc.

- Operacións básicas de manexo

seguridade alimentaria, boas

Traballo cooperativo

da produción gandeira.

prácticas gandeiras, e

- Operacións auxiliares de

comunicándose

mantemento e hixiene en

adecuadamente.

instalacións gandeiras.

Título Profesional Básico en Aproveitamentos Forestais.
Módulo
- Operacións básicas de
produción e mantemento de
plantas en viveiros e centros de
xardinería.
- Operacións básicas para o
mantemento de xardíns, parques
e zonas verdes.
- Repoboación e infraestruturas
forestais.
- Traballos de aproveitamentos
forestais.
- Silvicultura e pragas.
- Recolección de produtos
forestais.

Contenidos Ley

Contenidos bullying

-Orientacións pedagóxicas en
realizar operacións auxiliares para

Coñecemento de un mesmo e

a conservación, mellora e

dos

demais.

aproveitamento do monte, así

responsables.

como de produción de planta en

Hábitos de respecto e coidado

invernadoiros ou en centros de

cara

xardinería e operacións auxiliares

(convivencia, dereitos, ética,

para o mantemento de xardíns,

etc.)

parques e zonas verdes, operando

Estratexias para a resolución

coa calidade indicada, observando

de conﬂitos.

as normas de prevención de riscos

Escoita

laborais e protección ambiental

habilidades sociais, etc.

correspondentes e

Traballo cooperativo

os

Condutas

seres

activa,

vivos

empatía,

comunicándose adecuadamente..

Título Profesional Básico en Artes Gráﬁcas.
Módulo

- Informática básica aplicada en
industrias gráﬁcas.
- Traballos de reprografía.
- Acabados en reprografía e
ﬁnalización de produtos gráﬁcos.
- Operacións de almacén en
industrias gráﬁcas.
- Operacións de produción
gráﬁca.
- Manipulados en industrias
gráﬁcas.
- Atención ao cliente.

Contidos Ley

- Orientacións pedagóxicas en
realizar traballos de reprografía e
operacións básicas de apoio á

Contidos bullying

Coñecemento de un mesmo e dos
demais. Condutas responsables.
Hábitos de respecto e coidado cara
os seres vivos (convivencia, dereitos,

produción, manipulado e

ética, etc.)

ﬁnalización de produtos gráﬁcos,

Estratexias para a resolución de

con autonomía, responsabilidade

conﬂitos.

e iniciativa persoal, operando

Escoita activa, empatía, habilidades

coa calidade indicada,

sociais, etc.

observando as normas de

Expresión

aplicación vixente ambientais e
de seguridade e hixiene no
traballo e comunicándose
adecuadamente.

e

desenvolvemento

emocional.
Traballo cooperativo.
Educación para o consumo crítico
das

novas

tecnoloxías

da

información e a comunicación para
prever o ciberbullying.

Título Profesional Básico en Aloxamento e Lavandería.
Contidos Ley

Módulo

- Preparación de habitacións
e zonas comúns en aloxamento.
- Materiais e produtos téxtiles.
- Lavado e secado de roupa
- Pasado a ferro e embolsado
de roupa.
- Lavandería e mantemento
de lencería no aloxamento.
- Preparación e montaxe de
materiais para colectividades
e cátering.
- Atención ao cliente.

Contidos bullying

- Orientacións pedagóxicas en realizar con
autonomía a limpeza e preparación das habita-

Coñecemento de un

cións en aloxamentos turísticos ou doutra

mesmo e dos demais.

índole e das áreas comúns destes, coidando o

Condutas responsables.

bo estado de instalacións e mobiliario, así como

Habilidades sociais,

realizar as operacións de clasiﬁcación, lavado e

estratexias para a

limpeza de artigos téxtiles en instalacións

resolución de conﬂitos,

industriais, asistindo nos procesos de servizo e

utilización das normas

atención ao cliente, seguindo os protocolos de

de convivencia e valora-

calidade establecidos, observando as normas

ción da convivencia

de hixiene, prevención de riscos laborais e

pacíﬁca.

protección ambiental, con responsabilidade e
iniciativa persoal e comunicándose adecuadamente.

Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias.
Módulo

Contidos Ley

- Operacións auxiliares

- Orientacións pedagóxicas en realizar operacións de

na industria alimenta-

apoio na recepción e preparación das materias primas

ria.

e auxiliares que interveñen nos procesos produtivos,

- Elaboración de

colaborando nos devanditos procesos e axudando

produtos alimentarios.

nas operacións rutineiras e sinxelas de elaboración e

- Limpeza e mante-

envasado de produtos alimentarios, participando en

mento de instalacións

tarefas sinxelas de laboratorio e operacións rutineiras

e equipos.

de proceso químico, intervindo nas operacións de

- Operacións básicas

limpeza e hixiene de equipos e instalacións, axuda ao

de laboratorio.

mantemento de primeiro nivel, seguindo instrucións

- Operacións auxiliares

técnicas, operando coa calidade indicada, observan-

de almacenaxe.

do as normas de hixiene alimentaria, prevención de
riscos laborais e protección ambiental correspondentes e comunicándose adecuadamente.

Contidos bullying

Condutas responsables.
Hábitos de respecto e
coidado cara os seres
vivos (convivencia,
dereitos, ética, etc.)
Estratexias para a
resolución de conﬂitos,
utilización das normas
de convivencia e valoración da convivencia
pacíﬁca.
Valores, normas, ética,
etc.
Escoita activa, empatía,
habilidades sociais, etc.

Título Profesional Básico en Actividades Marítimo-Pesqueiras.
Contidos Ley

Módulo
- Actividades en cubertas de barcos
de pesca.

- Orientacións pedagóxicas en
realizar actividades básicas de

- Pesca con artes de enmalle e

navegación, pesca, e de servizo en

marisqueo

salas de máquinas de buques de

- Pesca con palangre, arrastre e cerco.
- Mantemento de motores en barcos
de pesca.

pesca, operando coa calidade
indicada, observando as normas
de prevención de riscos laborais e

- Mantemento de equipos auxiliares
en barcos de pesca.

protección ambiental correspon-

Contidos bullying

Hábitos de respecto e
coidado cara aos seres vivos
(convivencia, dereitos, ética,
etc.), habilidades sociais,
convivencia, respecto,
resolución de conﬂitos,
traballo cooperativo, valores
sociais, ética, etc.

dentes e comunicándose adecua-

- Seguridade e primeiros auxilios en

damente.

barcos de pesca.

Título Profesional Básico en Informática de Oﬁcina.
Módulo

Contidos Ley

- Montaxe e mantemento de

- Orientacións pedagóxicas en realizar

sistemas e compoñentes

operacións auxiliares de montaxe e mante-

informáticos.

mento de sistemas microinformáticos,

- Operacións auxiliares para a

periféricos e redes de comunicación de

conﬁguración e a explotación.

datos, e de tratamento, reprodución e

- Oﬁmática e arquivo de

arquivo de documentos, operando coa

documentos.

calidade indicada e actuando en condicións

- Instalación e mantemento

de seguridade e de protección ambiental

de redes para transmisión de

con responsabilidade e iniciativa persoal e

datos.

comunicándose adecuadamente.

Contidos bullying

Condutas responsables.
Expresión e
desenvolvemento
emocional, habilidades
sociais, convivencia,
respecto, resolución de
conﬂitos, valores sociais,
ética, etc.

Título Profesional Básico en Servizos Administrativos.
Contidos Ley

Módulo
- Tratamento informático de

- Orientacións pedagóxicas en

datos.

realizar tarefas administrativas e de

- Aplicacións básicas de oﬁmáti-

xestión básicas, con autonomía

ca.

con responsabilidade e iniciativa

- Técnicas administrativas

persoal, operando coa calidade

básicas.

indicada, observando as normas

- Arquivo e comunicación.

de aplicación vixente ambientais e

- Atención ao cliente.

de seguridade e hixiene no

- Preparación de pedidos e

traballo e comunicándose

venda de produtos.

adecuadamente.

Contidos bullying
Educación para o consumo crítico
das novas tecnoloxías da
información e a comunicación para
prever o ciberbullying. Condutas
responsables.
Habilidades sociais, convivencia,
respecto, resolución de conﬂitos,
valores sociais, ética, etc.

Título Profesional Básico en Electricidade e Electrónica.
Módulo

- Instalacións eléctricas e
domóticas.
- Instalacións de telecomunicacións.
- Equipos eléctricos e
electrónicos.
- Instalación e mantemento de redes para
transmisión de datos.

Contidos Ley

Contidos bullying

- Orientacións pedagóxicas en realizar

Educación para o consumo

operacións auxiliares na montaxe e mante-

crítico das novas tecnoloxías

mento de elementos e equipos eléctricos e

da información e a comuni-

electrónicos, así como en instalacións

cación para prever o

electrotécnicas e de telecomunicacións para

ciberbullying. Condutas

ediﬁcios e conxuntos de ediﬁcios, aplicando

responsables.

as técnicas requiridas, operando coa calida-

Escoita activa, empatía,

de indicada, observando as normas de

habilidades sociais, convi-

prevención de riscos laborais e protección

vencia, respecto, resolución

ambiental correspondentes e comunicándo-

de conﬂitos, valores sociais,

se adecuadamente.

ética, etc.

Título Profesional Básico en Fabricación e Montaxe.
Contidos Ley

Módulo

Contidos bullying

- Operacións básicas de

- Orientacións pedagóxicas en realizar

Hábitos de respecto e

fabricación.

operacións básicas de mecanizado e monta-

coidado cara os seres vivos

- Soldadura e carpintería

xe para a fabricación mecánica con materiais

(convivencia, dereitos, ética,

metálica

férricos, non férricos e tecnoplásticos así

etc.)

- Carpintería de aluminio e

como para a instalación e mantemento de

Estratexias para a resolución

PVC.

elementos de redes de fontanería, calefac-

de conﬂitos, utilización das

- Redes de evacuación.

ción e climatización, operando coa calidade

normas de convivencia e

- Fontanería e calefacción

indicada, observando as normas de preven-

valoración da convivencia

básica.

ción de riscos laborais e protección ambien-

pacíﬁca.

- Montaxe de equipos de

tal correspondentes e comunicándose

Traballo cooperativo

climatización.

adecuadamente.

Condutas responsables.

Título Profesional Básico en Informática e Comunicacións.
Módulo

Contidos Ley

Educación para o consumo crítico

- Montaxe e mantemento de
sistemas e compoñentes informáticos.
- Operacións auxiliares para a
conﬁguración e a explotación.
- Equipos eléctricos e electrónicos.
- Instalación e mantemento de
redes para transmisión de datos

Contidos bullying

- Orientacións pedagóxicas.
Traballo en equipo, actuar en
condicións de seguridade e de
protección ambiental con
responsabilidade e iniciativa
persoal e comunicándose
adecuadamente.

das novas tecnoloxías da información e a comunicación para prever
o ciberbullying. Condutas responsables.
Escoita activa, empatía, habilidades
sociais, convivencia, respecto,
resolución de conﬂitos, valores
sociais, ética, etc.

Título Profesional Básico en Cociña e Restauración.
Contidos Ley

Módulo

Contidos bullying

- Orientacións pedagóxicas en

Coñecemento de un mesmo e dos

realizar con autonomía as opera-

demais. Condutas responsables.

cións básicas de preparación e

Hábitos de respecto e coidado cara os

conservación de elaboracións

seres vivos (convivencia, dereitos, ética,

culinarias sinxelas no ámbito da

etc.)

produción en cociña e as opera-

Estratexias para a resolución de conﬂi-

vación de materias primas e

cións de preparación e presenta-

tos, utilización das normas de convi-

hixiene na manipulación.

ción de alimentos e bebidas en

vencia e valoración da convivencia

- Técnicas elementais de

establecementos de restauración

pacíﬁca.

servizo

e cátering, asistindo nos procesos

- Técnicas elementais de
preelaboración.
- Procesos básicos de produción culinaria
- Aprovisionamento e conser-

- Procesos básicos de prepa- de servizo e atención ao cliente,
ración de alimentos e bebi-

seguindo os protocolos de calida-

das.

de establecidos, observando as

- Preparación e montaxe de

normas de hixiene, prevención de

materiais para colectividades riscos laborais e protección
e cátering.

ambiental, con responsabilidade e

- Atención ao cliente.

iniciativa persoal e comunicándose

Escoita activa, empatía, habilidades
sociais, etc.
Expresión e desenvolvemento emocional. Expresión corporal como forma de
interacción social.
Desenvolvemento da creatividade,
autoestima, autoconcepto, etc.
Traballo cooperativo
Condutas responsables.

adecuadamente.

Título Profesional Básico en Mantemento de Vehículos.
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying

- Mecanizado e

- Orientacións pedagóxicas en realizar operacións

Condutas

soldadura.

básicas de mantemento electromecánico e carrocería

responsables,

- Amovibles.

de vehículos, desmontando e montando elementos

habilidades sociais,

- Preparación de

mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo e

convivencia, respecto,

superﬁcies.

executando operacións básicas de preparación de

resolución de

- Electricidade do

superﬁcies, operando coa calidade indicada, observan-

conﬂitos, valores

vehículo.

do as normas de prevención de riscos laborais e

sociais, ética, etc.

- Mecánica do

protección ambiental correspondentes e, comunicán-

Traballo cooperativo.

vehículo.

dose adecuadamente.

Título Profesional Básico en Agroxardinería e Composicións
Florais.
Contidos Ley

Módulo
- Actividades de rega, abonado e tratamentos en cultivos.

Contidos bullying

- Orientacións pedagóxicas en elaborar composicións con ﬂores e plantas

- Operacións auxiliares de preparación do
terreo, plantación e sementa de cultivos.
- Operacións básicas de produción e
mantemento de plantas en viveiros e
centros de xardinería.
- Operacións auxiliares na elaboración de
composicións con ﬂores e plantas.
- Operacións básicas en instalación de
xardíns, parques e zonas verdes.
- Operacións básicas para o mantemento de
xardíns, parques e zonas verdes.

e realizar operacións auxiliares en

Traballo cooperativo

cultivos, en produción de planta en

Coñecemento de un

invernadoiros ou en centros de

mesmo e dos

xardinería, colaborando na prepara-

demais. Condutas

ción do terreo e na implantación e

responsables.

mantemento de xardíns, parques e

Habilidades sociais,

zonas verdes, operando coa calidade

convivencia, respec-

indicada, observando as normas de

to, resolución de

prevención de riscos laborais e

conﬂitos, valores

protección ambiental correspondentes

sociais, ética, etc.

e comunicándose adecuadamente.

-. Materiais de ﬂoristería.

Título Profesional Básico en Barbería e Estética.
Módulo

- Preparación do
ambiente profesional.
- Coidados estéticos
básicos de uñas.
- Depilación mecánica e decoloración
da pelo superﬂuo.
- Maquillaxe.
- Lavado e cambios
de forma do cabelo.
- Cambio de cor do
cabelo.
- Atención ao
cliente.

Contidos Ley
- Orientacións pedagóxicas en
aplicar técnicas de limpeza,
cambios de forma e cor do

Contidos bullying

Coñecemento de un mesmo e dos demais.
Condutas responsables.
Hábitos de respecto e coidado cara os

cabelo, así como técnicas básicas

seres vivos (convivencia, dereitos, ética,

de maquillaxe, depilación, mani-

etc.)

cura e pedicura, atendendo ao

Estratexias para a resolución de conﬂitos,

cliente e preparando os equipos,

utilización das normas de convivencia e

materiais e aéreas de traballo con

valoración da convivencia pacíﬁca.

responsabilidade e iniciativa

Escoita activa, empatía, habilidades sociais,

persoal, operando coa calidade
indicada, observando as normas
de prevención de riscos laborais e
protección ambiental correspon-

etc.
Expresión e desenvolvemento emocional.
Expresión corporal como forma de interacción social.
Desenvolvemento da creatividade, autoes-

dentes e comunicándose

tima, autoconcepto, etc.

adecuadamente.

- Traballo cooperativo.

Título Profesional Básico en Servizos Comerciais.
Módulo

- Técnicas básicas de
merchandising.
- Operacións auxiliares de
almacenaxe.
- Tratamento informático
de datos.
- Aplicacións básicas de
oﬁmática.
- Atención ao cliente
- Preparación de pedidos
e venda de produtos.

Contidos bullying

Contidos Ley
- Orientacións pedagóxicas en realizar

Coñecemento de un mesmo e dos

operacións auxiliares de comercialización,

demais. Condutas responsables.

«merchandising» e almacenaxe de

Habilidades sociais, convivencia,

produtos e mercadorías, así como as

respecto, resolución de conﬂitos,

operacións de tratamento de datos

valores sociais, ética, etc.

relacionadas, seguindo protocolos

Desenvolvemento da creatividade,

establecidos, criterios comerciais e de

autoestima, autoconcepto, etc.

imaxe, operando coa calidade indicada,
observando as normas de prevención de
riscos laborais e protección ambiental
correspondentes e comunicándose
adecuadamente.

- Traballo cooperativo.
Educación para o consumo crítico
das novas tecnoloxías da información e a comunicación para prever o
ciberbullying.

Título Profesional Básico en Carpintería e Moble.
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying

- Operacións básicas de

- Orientacións pedagóxicas en realizar opera-

O valor da responsabilida-

mecanizado de madeira

cións básicas de fabricación, instalación e

de, habilidades sociais,

e derivados.

montaxe de elementos de carpintería e

convivencia, respecto,

- Instalación de

moble, mecanizando madeira e derivados,

elementos de carpintería

acondicionando superﬁcies, aplicando produ-

e moble

tos de acabado e auxiliando nos procesos de

- Acabados básicos da

tapizado, colaborando na elaboración de

madeira.

produtos coa estética e acabados requiridos,

- Materiais e produtos

operando coa calidade indicada, observando

téxtiles.

as normas de prevención de riscos laborais e

- Tapizado de mobles.
- Atención ao cliente.

protección ambiental correspondentes e
comunicándose adecuadamente.

resolución de conﬂitos,
valores sociais, ética, etc.
Desenvolvemento da
creatividade, autoestima,
autoconcepto, etc.
Traballo cooperativo.
Condutas responsables.

Título Profesional Básico en Reforma e Mantemento de
Ediﬁcios.
Módulo

- Albanelería básica.
- Gornecidos e enlucidos.

Contidos Ley

Contidos bullying

- Orientacións pedagóxicas en realizar

O valor da responsabilidade.

traballos auxiliares en obras de

Hábitos de respecto e coidado

construción, de obra nova, rehabilita-

cara os seres vivos (convivencia,

ción e reforma, colaborando na

dereitos, ética, etc.)

- Falsos teitos.

execución de fábricas para revestir, na

- Pintura e empapelado.

aplicación de revestimentos continuos

- Reformas e mante-

e nos traballos de alicatado, pavimen-

mento básico de

tación e pintura, operando coa calida-

ediﬁcios.

de indicada, observando as normas de

- Traballos de pavimen-

prevención de riscos laborais e

tación exterior e de

protección ambiental correspondentes

urbanización.

e comunicándose adecuadamente.

Estratexias para a resolución de
conﬂitos, utilización das normas
de convivencia e valoración da
convivencia pacíﬁca.
Escoita activa, empatía, habilidades sociais, etc.
- Traballo cooperativo.

Título Profesional Básico en Arranxo e Reparación de Artigos
Téxtiles e de Pel.
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying

- Materiais e produtos

- Orientacións pedagóxicas en realizar

Coñecemento de un mesmo e

téxtiles.

operacións de arranxo, adaptación e mante-

dos demais. Condutas respon-

- Reparación de artigos

mento de pezas de vestir, roupa de fogar e

sables.

de marroquinería e

complementos de decoración e de pel,

Hábitos de respecto e coidado

elaboración de pequenos

ademais da reparación de calzado e marro-

cara aos seres vivos (conviven-

artigos de gornicionería.

quinería, así como a realización de activida-

cia, dereitos, ética, etc.),

- Reparación de calzado

des complementarias de gornicionería e, no

estratexias para a resolución

e actividades comple-

seu caso, de duplicado de chaves, en comer-

de conﬂitos, utilización das

mentarias.

cios de proximidade ou en instalacións

normas de convivencia e

- Arranxos e adaptacións

industriais, conseguindo produtos en condi-

valoración da convivencia

en pezas de vestir e

cións estéticas e acabados, operando coa

pacíﬁca.

roupa de fogar.

calidade indicada requirida, observando as

Escoita activa, empatía,

- Confección de artigos

normas de prevención de riscos laborais e

habilidades sociais, etc.

téxtiles para decoración.

protección ambiental correspondentes e

Expresión e desenvolvemento

- Atención ao cliente.

comunicándose adecuadamente.

emocional.
Traballo cooperativo.

Título Profesional Básico en Tapicería e Cortinaxe.
Contidos Ley

Módulo

Contidos bullying

- Materiais e produtos

- Orientacións pedagóxicas en tapizar

Coñecemento de un mesmo e dos

téxtiles.

mobles, entelar superﬁcies e confec-

demais. Condutas responsables.

- Tapizado de mobles.

cionar cortinas, coxíns, fundas e outros

Hábitos de respecto e coidado cara

- Tapizado de murais e

elementos de decoración, cortando,

os seres vivos (convivencia, dereitos,

entelado de superﬁ-

marcando e ensamblando os mate-

ética, etc.)

cies.

riais, optimizando o seu aproveitamen-

Estratexias para a resolución de

- Confección e monta-

to e conseguindo produtos coa

conﬂitos.

xe de cortinas e

estética e acabado requirido, operan-

Escoita activa, empatía, habilidades

estores.

do coa calidade indicada, observando

sociais, etc.

- Confección de artigos

as normas de prevención de riscos

Desenvolvemento da creatividade,

téxtiles para decora-

laborais e protección ambiental

autoestima, autoconcepto, etc.

ción

correspondentes e comunicándose

Traballo cooperativo.

- Atención ao cliente.

adecuadamente.

Título Profesional Básico en Actividades de Panadería e
Pastelería.
Contidos Ley

Módulo

Contidos bullying

- Orientacións pedagóxicas en
- Procesos básicos de
panadería.
- Procesos básicos de
pastelería.
- Dispensación en
panadería e pastelería.
- Operacións auxiliares
na industria alimentaria.
- Atención ao cliente

recepcionar materias primas,
preelaborar e elaborar produtos
básicos de panadería e pastelería,
presentalos para a súa venda e
dispensalos, aplicando os protocolos establecidos, as normas de
hixiene alimentaria, prevención de
riscos laborais, protección
ambiental correspondentes, e
comunicándose de forma
adecuada.

Condutas responsables, habilidades
sociais,
Escoita activa, empatía, habilidades sociais,
convivencia, respecto, resolución de
conﬂitos, valores sociais, ética, etc.
Hábitos de respecto e coidado cara os
seres vivos (convivencia, dereitos, ética,
etc.)
Traballo cooperativo.

Título Profesional Básico en Vidrería e Olería.
Módulo

Contenidos Ley

Contidos bullying

- Reprodución de moldes.

- Orientacións pedagóxicas en realizar traballos

- Conformado de pezas

auxiliares de fabricación de produtos cerámicos e

Traballo cooperativo.

cerámicas.

de vidro de maneira artesanal e/ou semiautomática

Condutas

- Acabado de produtos cerámi- a partir de deseños establecidos, intervindo nas

responsables.

cos.

operacións de reprodución de moldes, modelado,

Expresión e

- Mecanizados manuais e

moldeo, coado, esmaltado, mecanizado, decora-

desenvolvemento

aplicacións superﬁciais.

ción, cocción e acabado, seguindo instrucións

- Termoformado, fusing e

técnicas, en condicións de calidade e seguridade,

vidreiras.

aplicando normas de prevención de riscos laborais

- Mecanizados manuais e
semiautomáticos con vidro
fundido e tubos de vidro.
- Atención ao cliente

e de respecto ambiental, con autonomía, comunicándose adecuadamente, con responsabilidade e
iniciativa persoal e observando as normas de
seguridade e hixiene no traballo.

emocional,
habilidades sociais,
convivencia,
respecto, resolución
de conﬂitos, valores
sociais, ética, etc.

Título Profesional Básico en Actividades Domésticas e Limpeza
de Ediﬁcios.
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying

- Mantemento de pren-

- Orientacións pedagóxicas en

das de vestir e roupa de

realizar actividades domésticas

fogar.

de limpeza, cociña, coidado de

- Cociña doméstica.

roupa e apoio a persoas no

- Limpeza de domicilios

ámbito doméstico, así como

particulares, ediﬁcios,

realizar operacións básicas de

oﬁcinas e locais.

limpeza en ediﬁcios, oﬁcinas e

- Limpeza con máquinas.

locais comerciais, seguindo

- Actividades de apoio a

instrucións e respectando a

persoas non dependen-

normas de calidade, observando

etc.

tes na unidade conviven-

as normas vixentes ambientais e

Expresión e desenvolvemento emocional.

cial.

de seguridade e hixiene no

Traballo cooperativo.

- Seguridade no ámbito

traballo, e comunicándose

doméstico.

adecuadamente.

Coñecemento de un mesmo e dos demais.
Condutas responsables.
Hábitos de respecto e coidado cara os
seres vivos (convivencia, dereitos, ética,
etc.)
Estratexias para a resolución de conﬂitos.
Escoita activa, empatía, habilidades sociais,

Título Profesional Básico en Mantemento de Vivendas.
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying
Coñecemento de un

- Mantemento básico de

- Orientacións pedagóxicas en realizar

instalacións electrotécni-

operacións básicas de montaxe e mante-

cas en vivendas.

mento de elementos de fontanería, calefac-

- Operacións de conser-

ción e climatización; pequenas reparacións e

vación na vivenda e

substitución de elementos sinxelos en

montaxe de accesorios.

instalacións electrotécnicas, en revestimentos

- Redes de evacuación.

continuos, alicatado e pintura, así como

- Fontanería e calefac-

montaxe e colocación de mobiliario prefabri-

ción básica.

cado e complementos mobiliarios da viven-

- Montaxe de equipos

da, coa calidade indicada, aplicando as

de climatización.

normas de prevención de riscos laborais e
protección ambiental correspondentes e
comunicándose adecuadamente.

mesmo e dos demais.
Condutas responsables.
Hábitos de respecto e
coidado cara os seres vivos
(convivencia, dereitos, ética,
etc.)
Estratexias para a resolución de conﬂitos.
Escoita activa, empatía,
habilidades sociais, etc.
Expresión e desenvolvemento emocional.
Traballo cooperativo.

Título Profesional Básico en fabricación de elementos
metálicos.
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying
Coñecemento de un mesmo e dos

- Equipos eléctricos

- Orientacións pedagóxicas en realizar

demais. Condutas responsables.

e electrónicos.

operacións auxiliares na montaxe e man-

Educación para o consumo crítico

- Operacións bási-

temento de instalacións electrotécnicas e

das novas tecnoloxías da informa-

cas de fabricación.

de telecomunicacións en ediﬁcios, así

ción e a comunicación para prever o

- Soldadura e

como operacións básicas de fabricación e

ciberbullying.

carpintería metálica.

montaxe para fabricación mecánica,

Hábitos de respecto e coidado cara

- Carpintería de

observando as normas de prevención de

os seres vivos (convivencia, dereitos,

aluminio e PVC.

riscos laborais e protección ambiental

ética, etc.)

- Operacións bási-

correspondentes e comunicándose

Estratexias para a resolución de

cas de caldeirería

adecuadamente.

conﬂitos.

lixeira.

Escoita activa, empatía, habilidades
sociais, etc.

Título Profesional Básico en Instalacións Electrotécnicas e
Mecánica.
Contidos Ley

Módulo

- Orientacións pedagóxicas en
- Instalacións eléctri-

realizar operacións auxiliares na

cas e domóticas.

montaxe e mantemento de

- Instalacións de

instalacións electrotécnicas e de

telecomunicacións.

telecomunicacións en ediﬁcios,

- Operacións básicas

así como operacións básicas de

de fabricación.

fabricación e montaxe para

- Soldadura e carpin-

fabricación mecánica, observando

tería metálica.

as normas de prevención de

- Carpintería de

riscos laborais e protección

aluminio e PVC.

ambiental correspondentes e
comunicándose adecuadamente.

Contidos bullying
Coñecemento de un mesmo e dos demais.
Condutas responsables.
Educación para o consumo crítico das
novas tecnoloxías da información e a
comunicación para prever o ciberbullying.
Hábitos de respecto e coidado cara os
seres vivos (convivencia, dereitos, ética, etc.)
Estratexias para a resolución de conﬂitos.
Escoita activa, empatía, habilidades sociais,
etc.
Expresión e desenvolvemento emocional.
Traballo cooperativo.

Título Profesional Básico en Mantemento de Embarcacións
Deportivas e de Recreo.
Módulo

Contidos Ley

Contidos bullying

- Mecanizado e soldadura.

- Orientacións pedagóxicas en

- Reparación estrutural básica

Educación para o consumo crítico das

realizar operacións auxiliares de

de embarcacións deportivas.

novas tecnoloxías da información e a

mantemento electromecánico

- Protección e embelecemen-

comunicación para prever o ciberbull-

en sistemas e equipos, de

to de superﬁcies de embarca-

ying.

reparacións en elementos

cións.

Coñecemento de un mesmo e dos

estruturais e aparellos, de

- Mantemento básico da

demais. Condutas responsables.

protección e embelecemento de

planta propulsora e equipos

Hábitos de respecto e coidado cara os

superﬁcies, tanto en embarca-

asociados.

seres vivos (convivencia, dereitos, ética,

cións deportivas como de

- Mantemento básico de

etc.)

recreo, seguindo as instrucións

sistemas eléctricos e informá-

Estratexias para a resolución de conﬂi-

recibidas, adoptando as medi-

ticos.

tos.

das de prevención de riscos

- Mantemento básico de

Escoita activa, empatía, habilidades

laborais e protección ambiental

aparellos de embarcacións

sociais, etc.

correspondentes, comunicándo-

deportivas.

Expresión e desenvolvemento emocio-

se adecuadamente.

nal.
Traballo cooperativo.

NORMATIVA

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade
educativa.
- Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos
especíﬁcos da Formación Profesional Básica dos ensinos de formación
profesional do sistema educativo, apróbanse catorce títulos profesionais
básicos, fíxanse os seus currículos básicos e modifícase o Real decreto
1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e
profesionais correspondentes aos ensinos establecidos na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.
- Real decreto 774/2015, do 28 de agosto, polo que se establecen seis
Títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de Títulos dos
ensinos de Formación Profesional.
- Real decreto 356/2014, do 16 de maio, polo que se establecen sete
títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de títulos dos
ensinos de Formación Profesional
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