
 

Guía práctica 
LOMCE 

2. FP Básica 

 
 

  
 
 
 

Guía para analizar o impacto 
das principais novidades nos 
centros educativos 

Actualizada co  novo 
currículo publicado 
Decreto 107/2014, 
de 4 de Setembro 



 

   

  

 Guía práctica LOMCE –FP Básica 

1 

Introdución 
 

O Real Decreto 127/2014, publicado o 5 de marzo en BOE, regula a Formación Profesional Básica e 

estabelece os catorce primeiros títulos profesionais básicos para o conxunto do Estado. Este 

complétase con 7 novos títulos, mediante o Real Decreto 356/2014, publicado o 29 de maio no 

BOE, o que deixa a FP Básica cun total de 21 Títulos profesionais básicos. 

 

O desenvolvemento do RD127/2014 en Galicia faise a través do Decreto 107/2014, publicada no 

DOG o 15 de setembro de 2014, e a Orde de 5 de Agosto de 2014, publicada o 13 de Agosto de 2014 

no DOG. Unha Orde de desenvolvemento do Decreto, que debería ser posterior o mesmo, pero que, 

o inminente comezo do curso escolar sen ningunha lexislación que regulara a FPB, provocou a sua 

publicación a comezos de Agosto, reflexo da improvisación que acompaña a LOMCE dende a súa 

implantación.    

 

Editamos esta Guía práctica, para facilitar aos profesionais do ensino, aos centros educativos e ao 

alumnado un coñecemento accesíbel destas novas ensinanzas no marco da LOMCE. En todo caso, 

recomendamos a lectura detallada da norma, para aclarar os puntos que aquí só puntualizamos e 

outros que, por tratar de facer un documento manexábel, non incluímos. 

  

A FP Básica vai substituír aos PCPI ou Programas de Cualificación Profesional Inicial, de maneira 

que, aínda que forma parte da Formación Profesional do novo Sistema Educativo, inscríbese dentro 

da formación básica (ESO) xa que o alumnado pode comezar estes estudos con 15 anos. En Galicia 

implántanse un total de 20 FP Básica fronte os 14 PCPI. Aínda que supón un incremento do 40% é 

insuficiente, xa que, a diferenza do PCPI, pasa a ser unha ensinanza de oferta obrigatoria que 

debería ser accesíbel a todo o alumnado, sen ter que facer grandes desprazamentos, cousa que non 

vai  suceder co alumnado do rural. 

 

Esta dualidade conduce a unha organización similar aos ciclos formativos habituais de formación 

profesional. Impartiranse módulos de FP, correspondentes a Nivel 1 de certificados de 

profesionalidade, e tamén se estabelecen módulos comúns relacionados coa Comunicación e as 

Ciencias Sociais e Aplicadas para que o alumnado adquira as competencias da aprendizaxe 

permanente. 

 

As grandes dúbidas que esta nova modalidade de ensinanza expón á comunidade educativa 

atópanse, sobre todo, no seu financiamento, qué profesorado a pode impartir e na subida de ratio a 

30 alumnos/as por aula cando, nos ata agora PCPI vixentes, era de 15.  

 

Co novo Decreto da FPB para Galicia, resólvense algunhas destas dúbidas, que analizaremos neste 

documento. Documento, que é imprescindíbel lembrar que foi desenvolvido de maneira unilateral 

pola Consellaría, sen ter en conta as recomendacións dos representantes da comunidade educativa, 

e en definitiva, envolto, como todo o que ten que ver coa LOMCE, na precipitación, no escurantismo 

e nun longo etcétera de cualificativos, que nos deixará no extremo oposto, do que ten que supor 

unha nova lexislación educativa.  

De todo o proceso de desenvolvemento do Decreto 107/2014, o único que se conseguiu rabuñar, 

grazas á emenda gañada por CCOO Ensino no Consello Escolar de Galicia, é que a Consellaría 

modificara a ratio do RD127/2014, de 30 a 20 alumnos.  

 
Federación de Ensino de Galicia, Setembro de 2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
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1. Acceso á Formación Profesional Básica 

 Está dirixida a alumnos que cursasen o 1º ciclo da ESO e que non están en condicións de 
promocionar ao 4º curso (ou, excepcionalmente, ao 3º curso) e accédese a proposta do equipo 
docente ou consello orientador. A Orde do 5 de Agosto, fai especial fincapé neste punto, no artigo 3, 
no que destaca que accederán á FPB aqueles rapaces que non teñan un grao de adquisición de 
competencias adecuado para 4º ESO. 

 O acceso aos ciclos de Formación Profesional Básica requirirá o cumprimento simultáneo das 
seguintes condicións: 

a)Ter cumpridos 15 anos, ou cumprilos durante o ano natural en curso, e non superar os 17 
anos de idade no momento do acceso nin durante o ano natural en curso. 
b) Cursar o primeiro ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria ou, excepcionalmente, cursar 
o segundo curso da Educación Secundaria Obrigatoria. 
c) Propor o equipo docente aos pais ou titores legais a incorporación do alumno a un ciclo de 
Formación Profesional Básica. 

 As Administracións educativas poderán estabelecer criterios de admisión, segundo a oferta de 
prazas existente. 

 
 

2. Os 21 títulos da Formación Profesional Básica 

 

O Real Decreto 127/2014, ademais de regular a FPB, implanta os 14 primeiros títulos profesionais 

básicos en catorce respectivos anexos. O Real Decreto 356/2014 completa a oferta inicial con 7 

títulos mais: 
 

Título Profesional Básico Familia Profesional Cualificacións Profesionais 

1. Servizos Administrativos Administración e Xestión 
Completas de ADG305_1 

De COM412_1: UC1329_1 y UC1326_1 

2. Electricidade e Electrónica Electricidade e Electrónica 
Completas de ELE255_1 y ELE481_1 

De IFC361_1: UC1207_1 

3. Fabricación e Montaxe 
Fabricación Mecánica e 

Instalación e Mantemento 
Completas de FME031_1 y IMA367_1 

4. Informática e comunicacións 
Informática e 

Comunicacións 
Completas de IFC361_1 y ELE481_1. 

5. Cociña e Restauración Hostelaría e Turismo 

Completas de HOT091_1 y HOT092_1 

De HOT325: UC1090_1 
De INA173_1:UC0546_1 
De COM412_1: UC1329_1: 

6. Mantemento de vehículos 
Transporte e Mantemento 

de Vehículos 

Completas de TMV194_1 y TMV195_1 

 

7. Agro-xardinaría e 

composicións florais 
Agraria 

Completas de AGA342_1 y AGA164_1 

De AGA 163_1: UC0517_1 y UC0518_1 

8. Perrucaría e estética Imaxe  Persoal 
Completas de IMP022_1 y IMP118_1 

De COM412_1: UC1329_1 

9. Servizos comerciais Comercio e Marketing 
Completas de COM412_1 y COM411_1 

De ADG306_1: UC0973_1 y UC0974_1 
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10. Carpintaría e Móbel Madeira, Móbel e Cortiza. 
Completas: MAM276_1 y MAM275_1 

De TCP136_1: UC0428_1 y UC0429_1) 

11. Reforma e mantemento de 

edificios 
Edificación e Obra Civil 

Completas: EOC271_1 y EOC272_1 

De EOC578_1: UC0276_1, UC0871_1, 

UC1903_1 

12. Arranxo e reparación de 

artigos téxtiles e de pel 
Téxtil, Confección e Pel 

Completas: TCP139_1. 

De TCP387_1: UC1226_1 y UC1227_1 

De TCP064_1: UC0177_1 y UC0179_1 

De COM412_1: UC1329_1 

13. Tapizaría e cortinaxe  Téxtil, Confección e Pel 
Completas: TCP136_1 y TCP064_1. 

De COM412_1: UC1329_1 

14. Vidraría e olaría Vidro e Cerámica 

Completas: VIC205_1 y VIC053_1 

De VIC203_1: UC0643_1, UC0645_1 

De COM412_1: UC1329_1 

15. Actividades agropecuarias Agraria 

Completas: AGA163_1 

De AGA 224_1: UC0712_1, UC0713_1, 
UC0714_1,  UC0715_1 

16. Aproveitamentos forestais Agraria 
Completas: AGA398_1, AGA399_1 

De AGA164_1: UC0520_1, UC0522_1 

17. Artes gráficas Artes gráficas  

Completas: ARG410_1, ARG640_1 

De ARG512_1: UC1666_1, UC1667_1 

De COM412_1: UC1329_1 

18. Aloxamento e lavandaría Hostelaría e turismo 

Completas: HOT222_1, TCP138_1 

De HOT325_1: UC1090_1 

De COM412_1: UC1329_1 

19. Industrias alimentarias Industrias alimentarias 

Completas: INA172_1, INA173_1 

De QUI405_1: UC1312_1 

De COM411_1: UC1325_1 

20. Actividades marítimo-

pesqueiras 
Marítimo-pesqueiras 

Completas: MAP004_1, MAP229_1, 

MAP230_1 

21. Informática de oficina 
Informática e comunicacións e 

Administración e xestión 

Completas: IFC361_1 

De ADG306_1: UC0974_1, UC0971_1 
 

 

3. Organización das ensinanzas: Os módulos profesionais ou materias 

Ademais dos módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións 
Profesionais, os ciclos formativos de FP Básica inclúen uns Módulos asociados a uns bloques comúns 
que garanten a adquisición de competencias da aprendizaxe permanente. Así mesmo, tamén están 
presentes contidos transversais como o traballo en equipo, prevención de riscos laborais, 
emprendemento, actividade empresarial e orientación laboral, entre outros. 
 
Os centros, segundo o que estabelezan as Comunidades Autónomas,  poderán facilitar materias 
voluntarias que non formen parte do currículo ... 
 

  Galicia, segundo a Orde de 5 de Agosto de 2014, o Galego. 
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BLOQUES COMÚNS BLOQUES ESPECÍFICOS FCT 

Bloque Comunicación  e Ciencias Sociais: 

 Lingua Castelá. 
 Lingua Estranxeira (Segundo acreditación 
competencia lingüística do profesorado) 

 Ciencias Sociais 
 Galego. 

Bloque de Ciencias Aplicadas: 

 Matemáticas Aplicadas ao Contexto Persoal 
e de Aprendizaxe nun Campo Profesional. 

 Ciencias Aplicadas ao Contexto Persoal e de 
aprendizaxe nun Campo Profesional. 
 

1 h de titoría á semana 

Formación precisa para 
obter unha cualificación de 
nivel 1 do Catálogo 
Nacional das Cualificacións 
Profesionais 

 

NIVEL1 (CNCP: INCUAL):  

Competencia nun 
conxunto reducido de 
actividades simples, dentro 
de procesos normalizados.  
Coñecementos e 
capacidades limitadas. 

 FCT: Exención con 
experiencia laboral. 

Excepcionalmente poderase 
facer no centro educativo 
sendo o titor un profesor que 
non imparta no ciclo. 

 

HORARIO:GALICIA 38%  758h titoría incl. 

Grupos específicos: CCAA pode reducir ao 
22%  440h 

HORARIO: Depende do 
resto de  bloques. 

HORARIO MÍN 12%: 320h 

Disposic. Adicional Terceira: A carga horaria dos módulos pode ser modificada polos centros nun max. do 
10% da carga horaria anual respectando que  Duración dun módulo non se modifique en máis dun 25% e 
nunca inferior ao indicado polo RD. 

 

4. Organización das ensinanzas: Titoría e orientación (Orde 5 Agosto 2014) 

h TITORÍA DESIGNACIÓN TITOR/A FUNCIÓNS 

1 
Director/a do centro entre os profesores que impartan 
docencia o grupo. 

As mesmas que as de 
calquera titor/a de 
secundaria. (Decreto 
324/1996, do 26 de xullo, art 
59.1) 

 

No plan de acción titorial deseñaranse actividades que recollerán os seguintes aspectos: 

 Técnicas de estudo e organización do traballo.  

 Resolución de conflitos.  

 Fomento da responsabilidade individual e da autoestima.  

 Habilidades comunicativas.  

 Traballo en grupo.  
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 Destrezas que permitan programar e xestionar o futuro educativo e profesional.  

 Información e orientación sobre o itinerario educativo e profesional ao final do ciclo. 

 

Departamentos de Orientación (IES, CEE) ou de Información e Orientación Profesional (CIFP): 

 Participarán nas actividades da acción titorial, nas que así veñan determinadas. 

 Se no departamento existe profesor de FOL, desenvolverá as función de orientación 
profesional para o alumnado de FPB, e especialmente: (art. 22 da Orde do 12 de xullo 2011) 

a) Informar sobre o marco legal de traballo e das relacións laborais. 

b) Orientar sobre xeitos e procedementos de inserción profesional. 

c) Dar a coñecer os recursos profesionais e laborais existentes. 

Na Orde deixa aberta a participación na acción titorial de calquera profesor/a designado polo 
director/a do centro. 
 
 
  

5. Promoción: saídas da FP Básica 

O Título obtido ao cursar un ciclo de Formación Profesional Básica ten validez académica e 
profesional: 

 Permite acceso directo á Formación Profesional de Grao Medio ( a partir do 2017) 

 Debera ter os mesmos efectos laborais (non académicos) que o título de 
Graduado en ESO para acceder a empregos públicos e privados. 

 Permite presentarse á proba de avaliación final da ESO (reválida) e, en caso 
de superala, obter o Graduado en ESO pola opción correspondente. 

 Os maiores de 22 anos que teñan xa acreditadas as unidades de competencia incluídas na 
titulación recibirán directamente o título de FPB. 

 Os alumnos que non superen a totalidade dos módulos do título recibirán certificado 
académico da parte superada con efectos académicos e para a acreditación de competencias 
profesionais. 

 As Administracións educativas poderán estabelecer programas formativos dirixidos á 
obtención do título Profesional Básico para maiores de 17 anos, así como programas específicos 
de FP Básica a alumnado con necesidades educativas específicas. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

A FPB non é a ESO, nin dá o título da ESO, nin tampouco o procura 
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6. Alumnado con Necesidades Educativas Especiais (Orde 5 de Agosto 2014) 

Chegamos a un dos puntos máis conflitivos da LOMCE. Cales son as opcións do alumnado NEE? 
Antes de responder, analicemos as medidas que propón a Orde para este alumnado, que con carácter 
xeral, estará co resto do alumnado do ciclo: 
 

MEDIDA CARACTERÍSTICAS 

Flexibilización 
Modular 

 Consiste nunha temporización e distribución dos módulos distinta. 
Excepcionalmente, pódese desenvolver un módulo, de xeito fragmentado, cunha 
ampliación a 2 ou a 3 anos.  

 Precisa autorización da xefatura territorial  que se lle presentará  antes do 31 de 
Outubro e despois da sesión de avaliación inicial, informe do Departamento de 
Orientación, autorización dos pais, expediente académico e a nova proposta de 
distribución e temporización. 

Programas 
Formativos (Só 
os centros 
autorizados) 

 Teñen unha duración de 1 curso académico.  

 Ao alumnado seralle de aplicación a flexibilidade modular. 

 Incluen 

Módulos profesionais de títulos profesionais básicos *: 

 Módulos do bloque común:  Comunicación e sociedade I, e 
Ciencias aplicadas I.  

 Módulos asociados a Unidades de Competencia (Anexo III da Orde 
de 5 de Agosto 2014) 

Módulos de formación adaptados ás necesidades do alumnado: 

Só se o centro os solicita (antes do 15 de Setembro). 

FCT: Mínimo 160 h 

* Nos módulos do bloque común poderanse estabelecer ADAPTACIÓNS CURRICULARES 
SIGNIFICATIVAS. Nos módulos asociados a UUCC NON se poden estabelecer adaptacións 
curriculares significativas. 

 
Peche de portas ao alumnado NEE.  
Como xa vimos denunciando dende CCOO Ensino, a LOMCE é un funil que comeza ao final do primeiro 
ciclo da ESO (3º ESO), onde os rapaces, cuxo grao de  adquisición de competencias non sexa o óptimo 
para  alcanzar o título de graduado en ESO (Artigo 3 da Orde de 5 de Agosto 2014), poden rematar 
nunha vía morta, no que respecta á súa continuidade no sistema educativo.  
O problema reside en que o alumnado que precisa de maior atención á diversidade desvíase a unhas 
ensinanzas (a FP), onde os módulos asociados a UUCC NON permiten adaptacións curriculares, polo 
que aqueles que non superen todos os módulos da FPB ou rematen nun programa formativo só 
acadarán certificados de profesionalidade dos módulos asociados a UUCC superados, pero non obterán 
o título de FPB, e por conseguinte non poderán dar continuidade á súa educación, ben a través da 
reválida de ensinanzas aplicadas que dá acceso ao título da ESO ou ben de maneira directa aos ciclos de 
grao medio.   
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7. Como afecta ao profesorado 

 

A Orde de 5 de Agosto de 2014, que regula a FPB para Galicia, introduce unha novidade  no que repecta 
ao profesorado de Inglés, que non vén recollida no RD 127/2014. Engádese, que a parte de inglés do 
módulo Comunicación e sociedade,  pode ser impartida, como unha unidade formativa, “materia 
independente”, por profesorado de inglés, sempre e cando teña unha carga horaria de 59h no módulo 
de Comunicación e Sociedade I. 

Para impartir os módulos de Comunicación e Sociedade I e II terá preferencia a especialidade de 
Xeografía e Historia. Para os módulos de Ciencias Aplicadas I e II terá preferencia a especialidade de 
Física e Química. 

Por outra banda, o Real Decreto especifica que o número de profesores que imparta docencia a un 
mesmo grupo de FPB procurarase que sexa o máis reducido posíbel. 

O profesorado que xa viña impartindo os módulos comúns dos PCPI, poderá seguir impartindo 
Comunicación e Sociedade e Ciencias Aplicadas no Primeiro Curso (non do segundo) nestas 
condicións: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En xeral, todos os módulos profesionais de FP Básica requiren profesorado do Corpo de 

Profesores Técnicos de FP, excepto o Título XIV, de Vidraría e Olaría e o Título 

XVI, Actividades Marítimo-Pesqueiras onde deben ser do Corpo de Catedráticos 

e Profesores de Ensino Secundario. Tamén poden ser impartidos por 

“profesores especialistas”, cando proceda. 

En canto aos módulos de bloques comúns, o Real Decreto estabelece que 

nos centros de titularidade pública serán impartidos por persoal funcionario dos corpos de 

catedráticos e profesores de ensino secundario. 

 

Para o profesorado dos centros privados, ou  ben centros públicos doutras 

administracións distintas das educativas, para cada título básico, especifícanse 

as Titulacións, diferenciando as requiridas con carácter xeral e as habilitantes a 

efectos de docencia.  

Respecto ao profesorado que pode impartir os bloques comúns, a norma di: 

 

 

 

Profesorado do 
Sector público 
educativo 

Profesorado do 
Sector privado 
e outros 

a) Quen tivese praza asignada mediante oposición ou concurso para impartir os devanditos módulos 
durante o curso 2013-2014, poderá seguir impartindo eses módulos até o momento en que se produza o seu 
cesamento ou perda a condición de empregado público. 

b) Quen impartise os devanditos módulos formativos sen ter praza asignada, poderá impartir estes 
módulos profesionais durante 4 cursos consecutivos a partir do curso 2014-2015. As Administracións educativas 
disporán as medidas necesarias para garantir a súa mobilidade e participación en procesos de traslados ao 
finalizar o período transitorio. 

c) Quen estivese en posesión dun contrato en vigor de carácter indefinido ou temporal durante o curso 
2013-2014, poderá impartir os módulos a que fai referencia esta disposición transitoria até o momento en que 
se extinga o devandito contrato. 
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Cando non exista dispoñibilidade de profesores/as da especialidade correspondente ou de quen 

estea en posesión das titulacións requiridas para impartir docencia en centros de titularidade 

privada ou de titularidade pública doutras administracións distintas das educativas que teñan 

autorización para impartir estas ensinanzas, exixirase profesorado especialista que cumpra  algún 

dos seguintes requisitos: 

 

 Que a titulación do docente inclúa os Resultados de Aprendizaxe do módulo a 

impartir. 

 Que teña unha experiencia profesional ou docente relacionada cos módulos de como 

minimo 3 anos. (Nos módulos comúns a experiencia será docente) 

 

 

 

1. Profesorado para o TPB de Servizos Administrativos  

Módulo profesional Especialidade do  profesorado 

3001. Tratamento informático de datos.  

3002. Aplicacións básicas de ofimática.  

3003. Técnicas administrativas básicas.  

3004. Arquivamento e comunicación. 

3005. Atención á clientela. 
3006. Preparación de pedidos e venda de produtos. 

Especialidade: 

 Procesos comerciais. 

 Procesos de xestión administrativa. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3008. Formación en centros de traballo. 
 Procesos comerciais. 

 Procesos de xestión administrativa. 

2. Profesorado para o TPB de Electricidade e Electrónica  

3013. Instalacións eléctricas e domóticas. 

3014. Instalacións de telecomunicacións. 

3015. Equipamentos eléctricos e electrónicos. 

3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de 
datos. 

Especialidade: 

 Instalacións Electrotécnicas. 

 Equipamentos Electrónicos. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3018. Formación en centros de traballo. 
 Instalacións Electrotécnicas. 

 Equipamentos Electrónicos. 

3. Profesorado para o TPB de Fabricación e Montaxe  

3020. Operacións básicas de fabricación. 

3021. Soldadura e carpintaría metálica. 

3022. Carpintaría de aluminio e PVC. 

3023. Redes de evacuación. 

3024. Fontanaría e calefacción básica. 

3025. Montaxe de equipamentos de climatización. 

Especialidade: 

 Mecanizado e mantemento de máquinas. 

 Soldadura. 

 Instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de 
fluídos. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

b) Nos centros de titularidade privada ou de titularidade pública doutras administracións distintas das 
educativas que teñan autorización para impartir estas ensinanzas, por profesorado coa titulación e requisitos 
estabelecidos na normativa vixente para a impartición dalgunha das materias incluídas no bloque común 
correspondente. 
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3027 Formación en centros de traballo. 

 Mecanizado e mantemento de máquinas. 

 Soldadura. 

 Instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de 
fluídos. 

4. Profesorado para o TPB de Informática e Comunicacións  

Módulo profesional Especialidade do  profesorado 

 

3015. Equipamentos eléctricos e electrónicos. 

3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de 
datos. 

3029. Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes 
informáticos. 

3030. Operacións auxiliares para a configuración e a explotación 
 

Especialidade: 

 Sistemas e aplicacións informáticas. 

 Equipamentos electrónicos. 

 Instalacións electrónicas. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso 

3032. Formación en centros de traballo. 

 Sistemas e aplicacións informáticas. 

 Equipamentos electrónicos. 

 Instalacións electrónicas. 

5. Profesorado para o TPB de Cociña e Restauración  

3005. Atención á clientela. 

Especialidade: 

 Cociña e pastelaría. 

 Servizos de restauración. 

 Procesos comerciais. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

 

3034. Técnicas elementais de preelaboración. 

3035. Procesos básicos de produción culinaria. 

3036. Aprovisionamento e conservación de materias primas e 
hixiene na manipulación. 

3037. Técnicas elementais de servizo. 

3038. Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas. 

3039. Preparación e montaxe de materiais para colectividades e 
catering. 
 

Especialidade: 

 Cociña e pastelaría. 

 Servizos de restauración. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3041 Formación en centros de traballo. 
 Cociña e pastelaría. 

 Servizos de restauración. 

6. Profesorado para o TPB de Mantemento de vehículos  

 

3043. Mecanizado e soldadura. 

3044. Amovíbeis.     

3045. Preparación de superficies. 

3046. Electricidade do vehículo. 

3047. Mecánica do vehículo.. 
 

Especialidade: 

 Mantemento de Vehículos. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

 
3049. Formación en centros de trabajo. 
 

 Mantemento de Vehículos. 
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7. Profesorado para o TPB de Agro-xardinaría e composicións florais  

 

3050. Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivos. 

3051. Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación 
e sementeira de cultivos. 

3053. Operacións básicas de produción e mantemento de plantas 
en viveiros e centros de xardinaría. 

3054. Operacións auxiliares na elaboración de composicións con 
flores e plantas. 

3055. Operacións básicas en instalación de xardíns, parques e 
zonas verdes. 

3056. Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques 
e zonas verdes. 

3057. Materiais de floraría. 
 

Especialidade: 

 Operacións e equipamentos de produción agraria. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3058. Formación en centros de traballo.  Operacións e equipamentos de produción agraria. 

8. Profesorado para o TPB de Perrucaría e Estética  

Módulo profesional Especialidade do  profesorado 

3060. Preparación do contorno profesional. 

3061. Coidados estéticos básicos de uñas. 

3062. Depilación mecánica e decoloración da peluxe superflua. 

3063. Maquillaxe. 

3064. Lavado e cambios de forma do cabelo. 

3065. Cambio de cor do cabelo. 

Especialidade: 

 Peiteado. 

 Estética. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3005. Atención á clientela. 

Especialidade: 

 Peiteado. 

 Estética. 

 Procesos comerciais 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3067. Formación en centros de traballo. 
 Peiteado. 

 Estética. 

9. Profesorado para o TPB de Servizos Comerciais  

 

3001. Tratamento informático de datos. 

3002. Aplicacións básicas de ofimática. 

3005. Atención á clientela. 

3006. Preparación de pedidos e venda de produtos. 

3069. Técnicas básicas de merchandising. 

3070. Operacións auxiliares de almacenaxe. 

Especialidade: 

 Procesos comerciais. 

 Procesos de xestión administrativa. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3072. Formación en centros de traballo. 
 Procesos comerciais. 
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10. Profesorado para o TPB de Madeira e Móbel 

3074. Operacións básicas de mecanizado de madeira e derivados. 

3075. Instalación de elementos de carpintaría e móbel. 

3076. Acabamentos básicos da madeira. 

3077. Materiais e produtos téxtiles. 

3078. Tapizado de móbeis. 

Especialidade: 

 Fabricación e instalación de carpintaría e móbel.  

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3005. Atención á clientela. 

Especialidade: 

 Fabricación e instalación de carpintaría e móbel. 

 Procesos comerciais.  

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3080. Formación en centros de traballo.  Fabricación e instalación de carpintaría e móbel. 

11. Profesorado para TPB de Reforma e Mantemento de Edificios  

3082. Albanelaría básica. 

3083. Gornecementos e revocaduras. 

3084 Falsos teitos. 

3085. Pintura e empapelamento. 

3086. Reformas e mantemento básico de edificios. 

3087. Traballos de pavimentación exterior e de urbanización 

Especialidade: 

 Oficina de Proxectos de Construción. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3089. Formación en centros de traballo.  Oficina de Proxectos de Construción. 

12. Profesorado para o TPB de Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel 

Módulo profesional Especialidade do  profesorado 

3077. Materiais e produtos téxtiles.  

3091. Reparación de artigos de marroquinaría e elaboración de 
pequenos artigos de gornicionaría. 

3092. Reparación de calzado e actividades complementarias.  

3095. Arranxos e adaptacións en pezas de vestir e roupa de fogar. 

3101. Confección de artigos téxtiles para decoración. 

Especialidade: 

 Patronaxe e confección.  

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3005. Atención á clientela. 

Especialidade: 

 Procesos comerciais. 

 Patronaxe e confección.  

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3097. Formación en centros de traballo.  Patronaxe e confección.  

13. Profesorado para o TPB de Tapizaría e Cortinaxe 

3077. Materiais e produtos téxtiles.  

3078. Tapizado de móbeis. 

3099. Tapizado de murais e enteado de superficies. 

3100. Confección e montaxe de cortinas e estores. 

3101. Confección de artigos téxtiles para decoración. 

Especialidade: 

 Patronaxe e confección. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 
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3005. Atención á clientela 
 Patronaxe e confección. 

 Procesos comerciais. 

3103. Formación en centros de traballo.  Patronaxe e confección. 

14. Profesorado para o TPB de Vidraría e Olaría 

3105. Reprodución de moldes. 

3106. Conformado de pezas cerámicas. 

3107. Acabamento de produtos cerámicos. 

3108. Mecanizados manuais e aplicacións superficiais. 

3109. Termoformación, fusing e vidreiras. 

3110. Mecanizados manuais e semiautomáticos con vidro fundido 
e tubos de vidro. 

Especialidade: 

 Procesos e Produtos de Vidro e Cerámica. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3005. Atención á clientela. 

Especialidade: 

 Procesos e Produtos de Vidro e Cerámica. 

 Procesos comerciais. 

Outros: 

Profesorado especialista, de ser o caso. 

3112. Formación en centros de traballo  Procesos e Produtos de Vidro e Cerámica. 

15. Profesorado para o TPB de Actividades Agropecuarias 

3051. Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación 
e sementeira de cultivos.  

3052. Operacións auxiliares de obtención e colleita de cultivos. 

3113. Operacións auxiliares de cría e alimentación do gando.  

3114. Operacións básicas de manexo da produción gandeira. 
3115. Operacións auxiliares de mantemento e hixiene en 
instalacións gandeiras 

Especialidade: 

 Operacións e equipamentos de produción agraria. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3111. Envasamento e distribución de materias primas 
agroalimentarias. 

 Operacións e equipamentos de elaboración de 
produtos alimentarios. 

 Operacións e equipamentos de produción agraria. 

3117. Formación en centros de traballo. 
 Operacións e equipamentos de elaboración de 

produtos alimentarios. 

16. Profesorado para o TPB de Actividades Marítimo-pesqueiras 

3138. Actividades en cubertas de barcos de pesca. 

3141. Pesca con artes de enmalle e marisqueo 

3139. Pesca con palangre, arrastre e cerco. 

Especialidade: 

 Navegación e Instalacións Mariñas 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3142. Mantemento de motores en barcos de pesca. 

3140. Mantemento de equipamentos auxiliares en barcos de 
pesca 

3143. Seguridade e primeiros auxilios en barcos de pesca. 

 Máquinas, Servizos e Produción. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3144. Formación en centros de traballo. 
 Máquinas, Servizos e Produción. 

 Navegación e Instalacións Mariñas 

17. Profesorado para o TPB de Aloxamento e lavandaría 

3130. Posta a punto de habitacións e zonas comúns en 
aloxamento. 

Especialidade: 

 Patronaxe e confección.  
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3077. Materiais e produtos téxtiles 

3093. Lavado e secado de roupa. 

3094. Pasada do ferro e embolsamento de roupa. 

3131. Lavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamento. 

MP3039. Preparación e montaxe de materiais para colectividades 
e catering. 

 Cociña e pastelaría. 

 Servizos de restauración. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3005. Atención á clientela. 

Especialidade: 

 Patronaxe e confección.  

 Cociña e pastelaría. 

 Servizos de restauración. 

 Procesos comerciais. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3132. Formación en centros de traballo. 

 Patronaxe e confección.  

 Cociña e pastelaría. 

 Servizos de restauración. 

18. Profesorado para o TPB de Aproveitamentos Forestais 

3053. Operacións básicas de produción e mantemento de plantas 
en viveiros e centros de xardinaría. 

3056. Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques 
e zonas verdes. 

3118. Repoboación e infraestrutura forestal. 

3119 Traballos de aproveitamentos forestais. 

3120. Silvicultura e pragas. 

3121. Colleita de produtos forestais. 

Especialidade: 

 Operacións e equipamentos de produción agraria. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3122. Formación en centros de traballo.  Operacións e equipamentos de produción agraria. 

19. Profesorado para o TPB de Artes Gráficas 

3123. Informática básica aplicada en industrias gráficas. 

3124. Traballos de reprografía. 

3125. Acabamentos en reprografía e finalización de produtos 
gráficos. 

3126. Operacións de almacén en industrias gráficas. 

3127. Operacións de produción gráfica. 

3128. Manipulacións en industrias gráficas. 

Especialidade: 

 Produción en artes gráficas. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3005. Atención á clientela. 

Especialidade: 

 Produción en artes gráficas. 

 Procesos comerciais. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3129. Formación en centros de traballo.  Produción en artes gráficas 

20. Profesorado para o TPB de Industrias Alimentarias 

3133. Operacións auxiliares na industria alimentaria. 

3134. Elaboración de produtos alimentarios. 

3135. Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentos. 

Especialidade: 

 Operacións e equipamentos de elaboración de 
produtos alimentarios. 

 Operacións de proceso. 
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3136. Operacións básicas de laboratorio. 

3070. Operacións auxiliares de almacenaxe. 

 Laboratorio. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3137. Formación en centros de traballo. 

 Operacións e equipamentos de elaboración de 
produtos alimentarios. 

 Operacións de proceso. 

 Laboratorio. 

21. Profesorado para o TPB de Informática de Oficina  

3031. Ofimática e arquivamento de documentos. 

3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de 
datos. 

3029. Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes 
informáticos. 

3030. Operacións auxiliares para a configuración e a explotación. 

Especialidade: 

 Sistemas e aplicacións informáticas. 

 Procesos de xestión administrativa. 

Outros: 

 Profesorado especialista, de ser o caso. 

3033. Formación en centros de traballo.  Sistemas e aplicacións informáticas. 

 

 

8. Modalidades da FPB 

 

 

OFERTA 
MODALIDADES 

PRESENCIAL DISTANCIA DUAL 

Obrigatoria X  X 

> 17 anos sen titulación de FP ou ESO X X X 

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DESCRICIÓN 

A 
Os módulos obrigatorios impártense nun mesmo 

centro educativo, excepto a *FCT. 

B 

Os módulos específicos, excepto a FCT, 

impártense nun centro educativo, e os 

módulos formativos de carácter xeral 

impártense noutro. (Ex. PCPI nos CIFP.) 

 

. 

 FPB dual: Modifícase a impartición dos módulos profesionais respecto da FP dual 

xa que estes poderán ser impartidos parcialmente ou  totalmente por empresas 

ou institucións. (Os módulos asociados a bloques comúns impartiranse na súa 

totalidade nos centros educativos). 
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O RD 1529/2012 regulará a FPB dual salvo o que respecta á duración do alumnado 

nos centros de traballo que será con carácter xeral do 25%, cun mínimo do 15%. 

 

9. Como afecta aos centros educativos 

 
 
Durante os cursos 2014-2015 e 2015-2016, calquera entidade (corporación local, asociación 

profesional, organización gobernamental, entidade empresarial ou sindical) que impartise un PCPI 
poderá ser autorizada (nestes hai que solicitar autorización, pero se son centros educativos públicos 
ou privados, será a administración a que determinará a efectividade da autorización sen necesidade 
de solicitude previa) a impartir o primeiro curso da FPB (non a seguir co PCPI) sempre que exista 
coincidencia no perfil profesional de ambas as titulacións, poidan adaptarse ao estabelecido no RD 
127/2014 e nos Reais Decretos que estabelecen os títulos (emenda de CCOO incorporada!) e baixo a 
coordinación da Administración educativa. 

 
En todo caso, é a Consellaría a que determinou que ciclos de FPB se imparten e en que centros. Así 

mesmo, estabelécese no RD 127/14 unha ratio máxima de 30 alumnos por unidade escolar. A este 
respecto, tras a emenda gañada por CCOO Ensino no Consello Escolar de Galicia,  na Orde de 5 de 
Agosto de 2014 a Consellaría regulou para Galicia a ratio a 20 alumnos. 

 
 

10. A nosa valoración da regulación da FP Básica 
 

Para a Federación de Ensino de CCOO, o obxectivo da implantación da FP Básica é mellorar os datos 
de fracaso escolar pola vía rápida. 

Partindo do principio de que en Europa non se considera que un alumno fracasou cando permanece 
escolarizado once anos e consegue polo menos unha titulación, en España preténdense arranxar as 
cifras de fracaso escolar de maneira artificial, incluíndo os titulados nestas ensinanzas ao mesmo nivel 
que os de Grao Medio e Bacharelato (CINEMA-3).  

Convertendo os Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) no ciclo inicial da FP, 
conséguese, sen ningún investimento económico, este obxectivo. De aí as présas pola súa 
implantación o próximo curso escolar 2014/15. 

Os PCPI tiñan como obxectivo que o alumnado titulara en ESO. Coa FP Básica a 
posibilidade de graduarse en ESO é moi remota, pois a norma contempla que 
para iso deben superar a reválida da Secundaria Obrigatoria. Esta dificultade 
evidente para superar a reválida fai que estes estudos segreguen, non 
diversifiquen, ao non adaptarse en ningún caso as probas, reválidas, ás 

realidades desta poboación. 

A ratio de 20 alumnos que se expón, a pesar de que mellora a ratio do RD 127/2014 de 30 alumnos 
segue facendo inviábel unha auténtica diversificación e unha atención individualizada para este tipo 
de alumnado. Lembremos que a ratio dos PCPI non superaba o número de 15. 

O alumno que pretenda acceder a un ciclo de FP de Grao Medio dende a ESO necesita ter aprobada a 
reválida e, pola contra, dende a FPB o acceso é directo. 

É segregación 
do alumnado 
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Aínda que o alumnado pode pasar a FP de Grao Medio, os alumnos non terán as competencias 
básicas da ESO necesarias para estudar con nivel suficiente o Grao Medio. Trátase pois dunha 
posibilidade en papel, en nada real. 

Co curso 2014/15 iniciado non se coñecen, polas presas da implantación, os criterios de promoción de 
primeiro de FP Básica que afectan ás materias comúns, proba isto do desinterese da administración 
pola adquisición da titulación de graduado de ESO para o alumnado que cursa estas ensinanzas. A 
Federación de Ensino de CCOO de Galicia ten demandado a necesidade desta regulación. 

O modelo que se regula desenterra as vellas etiquetas que tivo 
por anos a FP de ofrecer formación  “aos máis torpes”. Non se 
debe obviar que coa nova ESO, en 4º curso hai dúas opcións 
formativas segundo o alumno queira cursar posteriormente FP 
ou Bacharelato. 

Ao empezar o alumno con 15 anos, aínda se atopa  en período de escolaridade obrigatoria, algo que 
non se produce en 2º curso, co cal se poden producir abandonos. Este feito, no entanto, ante o actual 
paro, é de supoñer que non será significativo inicialmente. 

Está confirmado que a FPB, como título oficial de FP non admite a aplicación de adaptacións 
curriculares individuais. Para os alumnos con necesidades educativas especiais, a LOMCE 
convértese nunha quella sen saída. 

Outro problema que expón o Real Decreto é o do financiamento, o primeiro curso atópase dentro 
do período obrigatorio de escolarización (o 4ºESO que non se cursa), non así o segundo 
curso que quedaría fóra do sistema vixente, que só é obrigatorio e gratuíto ata os 
16 anos. 

Como vai financiarse? 

Supón unha ampliación de facto, da escolaridade obrigatoria no noso país? 

Evidentemente, pódese pór en perigo o propio financiamento segundo o tipo de centro ou as  
políticas educativas das comunidades autónomas. 

A dotación orzamentaria que calculou o Ministerio para a súa implantación é totalmente irrisoria. 
Segundo os nosos cálculos, sería necesario multiplicar por 14 esa dotación. 

Destínase unha única hora de titoría, de xeito evidente insuficiente e elimínase a materia de FOL, 
que resulta fundamental se se desexa formar precisamente nunha formación básica. 

Os módulos profesionais asignábanse principalmente, nos borradores, ao Profesorado Técnico de FP 

pero introducíronse tamén na redacción definitiva  especialidades de secundaria. Durante o 
próximos catro cursos (nos borradores eran dous) o profesorado de educación primaria,  Mestres,  
que tivese asignada docencia nun PCPI poderá seguir impartindo docencia nos módulos 
profesionais de Comunicación e Sociedade I e Ciencias Aplicadas I. 

A diferenza dos PCPI, aquí non se prevén módulos obrigatorios e voluntarios. Todos son 
tecnicamente  obrigatorios, pero non toda a etapa o é. A escolaridade obrigatoria segue alcanzando  
só até os 16 anos, polo que a permanencia no segundo curso de FPB non está máis garantida que nos 
anteriores programas. Sendo así, con grupos de alumnos/as con un altísimo risco de fracaso e 
abandono, garantir unha resposta educativa de calidade, especificamente adaptada ás súas 
necesidades, é para CCOO a única garantía de éxito. 

Dados estes problemas, dende CCOO consideramos que o Ministerio e a Consellaría deberan 
pospor a implantación ata o curso escolar 15-16, regulándose os títulos non contemplados e 

Non é atención 
á diversidade 
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permitíndose por tanto un desenvolvemento curricular  adecuado dos contidos, e non sumar aos 
erros do propio deseño, os das présas. 

 

SISTEMA EDUCATIVO LOE-LOMCE CURSO 2014-2015 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                                       

                                                                                 

A CORUÑA C. P. 15008 LUGO  C. P. 27002 O BARCO C. P. 32300 VERÍN  C. P. 32600 
Avda. Alfonso Molina, km 2, 3.º andar Rolda da Muralla 58, 5.º andar  Praza do Concello, 2 1º andar.  Avda. Portugal 3-5 
Telf. 981 145 895  /  Fax 981 145 899 Telf. 982 221 060  /  Fax 982 245 907 Telf. 988 322 034  /  Fax 988 325 159 Telf. 988 410 641 / Fax 988 410 641 

scensino.coru@galicia.ccoo.es  scensino.lugo@galicia.ccoo.es      lsverin@galicia.ccoo.es 

 

SANTIAGO C. P. 15890 VIVEIRO  C. P. 27850 PONTEVEDRA C. P. 36002 FEDERACIÓN DE ENSINO  
Vía Edison 1.º C, Polígono do Tambre. Rúa García Doriga s/n  Rúa Pasantería 1, 2.º andar  Rúa Miguel Ferro Caaveiro 8 1º andar 

Telf. 981 958217  /  Fax 981 958201 Telf. 982 561 001  /  Fax 982 561 025 Telf. 986 866 276  /  Fax 986 869 784 15703 Santiago de Compostela 

ensino.stgo@galicia.ccoo.es  ucamari@galicia.ccoo.es  scensino.pont@galicia.ccoo.es  Telf 981 551 836 / Fax 981 551 801 

            ensino@galicia.ccoo.es 

FERROL  C. P. 15402 OURENSE  C. P. 32003 VIGO  C. P. 36212 
Rúa María 42-44   Parque San Lázaro 12, 3.º andar Rúa das Teixugueiras 11 entrechán 

Telf. 981 369 336  /  Fax 981 350 353 Telf. 988 392 256  /  Fax 988 251 400 Telf. 986 246 847  /  Fax 986 246 848 

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es scensino.oure@galicia.ccoo.es  scensino.vigo@galicia.ccoo.es 

  

  

 


