IES ROSALÍA DE CASTRO
San Clemente, 3
15705 Santiago de Compostela

PROGRAMACIÓN DO MÓDULO DE PROXECTO
CICLO SUPERIOR DE AXENCIAS DE VIAXES E XESTIÓN DE EVENTOS

CICLOS DE GRAO SUPERIOR (LOE)
Modelo MD85PRO01b. Versión: MGuerra (Inspección educativa)

01.-IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
Centro e nome

Ciclo e nome

Réxime

15015755

MP 0400
Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos

Réxime Xeral Ordinario

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Ano académico:

2017-2018

Docente titor/a: Azucena Casal Lueiro

02.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
O título de técnico superior en axencias de viaxes e xestión de eventos regulase polo Decreto 172/2010 e
identifícase polos seguintes elementos:
– Denominación: Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos.
– Nivel: Formación Profesional de Grao Superior.
– Duración: 2.000 horas.
– Familia profesional: Hostalaría e Turismo.
– Referente europeo: CINE – 5b (Clasificación Internacional Normalizada da Educación).
O módulo profesional Proxecto de Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos (Código: MP0400) ten unha
duración de 26 horas e equivale a 5 créditos ECTS.
O módulo de proxecto incluído no currículo deste ciclo formativo ten por finalidade a integración efectiva dos
aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se
abordaron no resto dos módulos profesionais, xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión
empresarial. Organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva. A atribución docente será a cargo do
profesorado que imparta docencia no ciclo formativo.
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Así mesmo, desenvolverase logo da avaliación positiva de todos os módulos profesionais de formación no centro
educativo, coincidindo coa realización dunha parte do módulo profesional de formación en centros de traballo e
avaliarase unha vez cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias adquiridas nel.

03.-ESPECIFICACIÓNS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS E ALCANCE DO TRABALLO A
REALIZAR NO DESENVOLVEMENTO DO MÓDULO
Este profesional exerce a súa actividade no sector turístico, no subsector das axencias de viaxes polo miúdo,
polo xunto e mixtas, así como nas axencias especializadas en recepción e eventos. Trátase de traballadores
por conta propia que xestionan a súa propia axencia de viaxes ou eventos, ou de traballadores por conta allea
que exercen a súa actividade profesional como empregados/as ou xefes/as de oficina ou de departamento nas
áreas funcionais de administración, de reservas, de produto, e de venda de servizos e produtos turísticos e
eventos.
As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
• Xefe/a de oficina de axencia de viaxes.
• Xefe/a de departamento en axencia de viaxes.
• Axente de viaxes.
• Consultor/ora de viaxes.
• Organizador/ora de eventos.
• Vendedor/ora de servizos de viaxe e viaxes programadas
• Promotor/ora comercial de viaxes e servizos turísticos.
• Empregado/a do departamento de reservas (booking).
O sector da intermediación de viaxes, lonxe de ser unha actividade en retroceso, experimentou un crecemento
importante nos últimos años. Pero o futuro para as axencias pasa pola especialización, o investimento en persoal
cualificado, o uso de internet e o incremento das actividades de asesoría e asistencia en viaxe. As axencias de
viaxes deben afrontar o reto das novas tecnoloxías, aproveitándoas ao máximo, como ferramentas básicas dun
servizo que debe apostar pola calidade e,xa que logo, pola formación, para tirar o máximo partido á enorme
información dispoñible tamén para a clientela. Polo que se refire aos provedores, sen dúbida, a axencia segue
a ser unha peza clave da súa rede de vendas e de promoción comercial.
As axencias de viaxe son basicamente, por definición, valor engadido, ao pór en relación provedores e
clientes. Para iso deben ofrecer un servizo de calidade, que non pode limitarse á billetaxe, cada vez máis
accesible para o consumidor final (páxinas web de provedores, axencias en liña, etc.). Cómpre afondar no que
constitúe o eixe básico da axencia, explotando o elemento de seguridade e confianza que achega o axente que
se encarga de buscar a mellor alternativa, o máis adaptado aos gustos da clientela e coa mellor garantía. Este
é o elemento diferencial respecto doutras canles alternativas á axencia. As axencias deben centrarse no seu
feito diferenciador como especialistas en viaxes e asesoramento para discernir entre a grande variedade de
produtos e servizos turísticos dispoñibles, asegurando a calidade.
Ademais, o sector de eventos converteuse nun dos de maior proxección, e vai experimentar un grande
crecemento nos próximos años, ao converterse nunha das ferramentas de marketing máis rendibles para as
empresas. En relación con isto, cómpre pór de relevo que España se erixiu nun dos principais destinos de
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convencións. Entre as tendencias do sector, destacan a especialización, a concentración, a diferenciación, o
asesoramento e a complexidade.
Por outra parte, o Instituto Rosalía de Castro atópase no casco antigo da cidade de Santiago de Compostela.
A cidade de Santiago é a capital da Comunidade Autónoma de Galicia, a súa cidade vella está declarada
patrimonio da humanidade dende 1.985, e destaca polo seu gran valor cultural, artístico e relixioso, recibindo un
total de 576. 536 viaxeiros no ano 2013 segundo o INE. Destes case o 45 por cento proceden do extranxeiro.
Estes datos ofrécennos unha idea da importancia do turismo en Santiago que conta con aeroporto internacional,
pazo de congresos, máis de 5.500 prazas hoteleiras e numerosas empresas relacionadas co sector.
Destacan as seguintes empresas onde o noso alumnado podería realizar o módulo de Formación en centros
de traballo (FCT): Viajes Viloria, Viajes Sant Yago, Viajes Carrefour, Viajes Sierra, Viajes y Congresos Sant
Yago, Pazo de Congresos, Hostal dos Reis Católicos (Parador de Santiago), Adelante Eventos e Futuraeventos,
entre outras.

04.-RESULTADOS DE APRENDIZAXE, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
■ Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.
RA1. Identifica necesidades do sector produtivo en relación con proxectos tipo que as poidan
satisfacer.
CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizativas e o tipo de produto ou
servizo que ofrecen.
CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa e as funcións de cada
departamento.
CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas.
CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector.
CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas previstas.
CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto.
CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos, e as súas condicións de aplicación.
CA1.8. Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de novas tecnoloxías de produción ou
de servizo que se propoñan.
CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto.
RA2. Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no título, onde inclúe e
desenvolve as fases que o compoñen.
CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no proxecto.
CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto.
CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes do proxecto, así como o seu contido.
CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu alcance.
CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o proxecto.
CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente.
CA2.7. Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en marcha do proxecto.
CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño.
CA2.9. Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade do proxecto.
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RA3. Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para o que determina o plan de
intervención e a documentación asociada.
CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das necesidades de posta en práctica.
CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade.
CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo as actividades.
CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das actividades.
CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o plan de prevención de riscos, así
como os medios e os equipamentos necesarios.
CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de execución.
CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en práctica.
CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica ou execución.
RA4. Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, e xustifica a
selección das variables e dos instrumentos empregados.
CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións.
CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.
CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se poidan presentar durante a
realización das actividades, así como a súa solución e o seu rexistro.
CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos recursos e nas actividades, incluíndo o sistema
para o seu rexistro.
CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das actividades e do proxecto.
CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas usuarias ou da clientela,
e elaboráronse os documentos específicos.
CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condicións do proxecto, cando este
exista.
RA5. Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e xustifica o procedemento seguido.
CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto.
CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades das empresas do sector.
CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no proceso de deseño.
CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do proxecto.
CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do proxecto.
CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na execución do proxecto.
CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas necesidades do sector produtivo. –
CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora.
CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición.
CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos resultados.
CA5.11. Adaptouse ó tempo estipulado para a exposición do informe, optimizando o reparto do tempo dispoñible
entre os distintos contidos a tratar.
CA5.12. Deseñou axeitadamente o soporte visual de apoio para a exposición oral do proxecto.
CA5.13. Expuséronse os contidos principais tratados no documento escrito, argumentando técnicamente a
defensa do proxecto e expoñendo clara e coherentemente os contidos exixidos.
CA5.14. Utilizou un vocabulario e expresións axeitadas ó entorno profesional no que se sitúa o proxecto exposto;
non se observaron silencios prolongados, non se incurreu en muletillas e controlouse a velocidade da fala e a
entoación.
CA5.15. Utilizóuse unha linguaxe corporal correcta, mantendo contacto visual cos membros do equipo docente
presentes, evitando o movemento excesivo do corpo, os brazos e/ou pernas cruzadas, a rixidez e as mans nos
bolsillos.
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■ Instrumentos de Avaliación
a) Documento escrito. Táboas de observación baseadas na observación indirecta, é dicir, a partires dun
rexistro documental, podendo ser Listas de Cotexo ou Escalas de valoración.
b) Exposición oral do escrito. Táboas de observación baseadas na observación directa e estructurada do
comportamento do alumnado a partires de indicadores establecidos, podendo ser Listas de Cotexo ou
Escalas de valoración.

05.-RELACION DE TRABALLOS A DESENVOLVER POLO ALUMNADO, XUNTO COA
COORDINACIÓN E PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO
Desenvolverase de forma individual, logo da avaliación positiva de todos os módulos profesionais de formación
no centro educativo, coincidindo coa realización dunha parte do módulo profesional de Formación en Centros
de Traballo, e avaliarase logo de cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias
adquiridas nel.
O módulo organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva, de forma que, polo menos, o 80% da
duración total se leve a cabo de forma presencial e se complete coa titoría a distancia na que se empregarán as
tecnoloxías da información e da comunicación.
a) A titoría colectiva implicará a participación do equipo docente do ciclo formativo, segundo a temática elixida,
nas actividades de asesoría, orientación, programación, seguimento e avaliación previstas para este módulo.
b) A titoría individual correrá a cargo dun único profesor, integrante do equipo docente do ciclo, con carácter
xeral o titor do ciclo formativo, que actuará como titor para todo o alumnado que estea en disposición de cursar
este módulo, así como de coordinador ou coordinadora das funcións do equipo docente en relación a el.

Con carácter xeral este módulo será impartido por lo profesorado que exerza a titoría do módulo de formación
en centros de traballo (FCT).
Os traballos serán coordinados polo profesorado con atribución docente no módulo de Proxecto,
preferentemente o que estea a impartir docencia no segundo curso do ciclo formativo.
O titor terá o labor de orientar, dirixir e supervisar ao alumno durante a realización e presentación do proxecto
e coordinar as titorías colectivas.
Cada 15 días, coincidindo coa xornada de seguimento da FCT no centro, o profesorado do ciclo formativo
asesorará, dirixirá e supervisará a realización do proxecto. Para o efecto, marcáranse datas de sesións de
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traballo para o seguimento do mesmo por parte do titor e do resto do equipo docente, referenciadas no apartado
7 deste proxecto.

5.1. ORGANIZACIÓN DO MÓDULO
Establecerase un período de inicio, coordinado polo titor do módulo, con horas presenciais no centro educativo
para profesorado e alumnado para o plantexamento, deseño e adecuación dos diversos proxectos a realizar.
O período de inicio poderá estruturarse inmediatamente despois da sesión de avaliación previa ao inicio da FCT.
Neste período introduciranse as liñas xerais, as fases de proxecto, as formas de presentación, os recursos, etc.
Para o seguimento presencial do módulo profesional de Proxecto, logo de iniciada a realización do módulo de
Formación en centros de traballo, aproveitarase a xornada quincenal de recepción do alumnado no centro
educativo para o seguimento deste.
Establecerase un período de titoría a cargo do titor e de titorías a cargo do resto de equipo docente con tres
horas semanais e presenciais no centro para desenvolvemento e seguimento dos proxectos.
Establecerase un período de finalización no centro docente para a presentación, exposición, valoración e
avaliación dos proxectos.

06.-ESPECIFICACIÓN DETALLADA DO CONXUNTO DE ACTIVIDADES E TAREFAS A REALIZAR
POLO ALUMNADO
O módulo de Proxecto desenvolverase de forma individual, logo da avaliación positiva de todos os módulos
profesionais de formación no centro educativo, coincidindo coa realización dunha parte do módulo profesional de
FCT, e avaliarase logo de cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias adquiridas nel.

No período de inicio da FCT, e correspondendo coa primeira titoría presencial no centro educativo (tal e como se
sinala no apartado 5.1.), farase entrega ó alumnado dun guión ou esquema onde se recollen os distintos apartados
e contidos que se deben referenciar no proxecto. Este guión detállase no apartado 6.1.

6.1. NORMAS DE PRESENTACIÓN DOS PROXECTOS.
O proxecto concretarase nun informe final composto por:
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a) Documento escrito
b) Exposición do informe
a) Documento escrito. Deberá reunir as seguintes características e incluir os apartados que se detallan deseguido:
a.1.). Características do documento. Requisitos de formato.
•

Letra Negrilla (color negro) Arial 14 para os encabezamentos (títulos de apartado).

•

Letra Arial 12 para o resto do texto.

•

Marxe superior: 2,5 cm.

•

Marxe inferior: 2,5 cm.

•

Marxe dereito: 3 cm.

•

Marxe izquierdo: 3 cm.

•

Alineación horizontal: xustificada.

•

Interlineado: 1,5 líneas.

•

Número total de páxinas sin anexos: 40 páginas a unha sola cara ou a dobre cara. Neste cómputo non se
inclúe a portada nin o índice, xa que non se numeran.

a.2) Guión do proxecto. Requisitos de estructura.
Deberá incluir os seguintes apartados, respetando a orden indicada:
▪ Portada.
Deberá constar de:
•

Título do proxecto: un bo título debe ser comprensible, claro, breve, suxerente e representativo do proxecto
que estás realizando.

•

Nome e apelidos do alumno/a.

•

Nome do centro de traballo.

•

Nome e apelidos do tutor/a do proxecto no centro educativo.

•

Nome e apelidos do tutor/a do proxecto na empresa/entidade.

•

Curso.

•

Data de presentación do proxecto (confirmada nas titorías)
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▪ Índice.
Identificaranse todos os apartados do proxecto (capítulos e subapartados), incluíndo bibliografía e anexos,
indicando os números de páxina correspondentes onde comeza cada un deles.
Todas as páxinas irán numeradas excepto a portada e o índice.
▪ Agradecementos.
Este apartado é voluntario. Se o alumnado o considera necesario, poderá incluir algún agradecemento a aquelas
persoas/institucións que considere que lle axudaron de forma significativa na realización do proxecto.
▪ Citas.
Este apartado é voluntario. Como no caso dos agradecementos, o alumnado poderá considerar relevante incluir
algunha cita dun autor recoñecido que considere relevante con respecto ó tema tratado.
Xunto á cita, terá que identificarse a persoa ou persoas a quen pertence ou, no seu caso, indicar si é anónima.
▪ Introdución.
É unha breve descrición do proxecto. Expóñense os obxetivos do proxecto, as circunstancias académicas,
históricas ou persoais que o propiciaron, así como a metodoloxía empregada. Debe ser a carta de presentación do
traballo que permita poder ubicar ó lector no contexto do tema que se vai tratar.
Non hai que dar detalles sobre a investigación realizada, resultados ou conclusións.
▪ Desenvolvemento do proxecto.
Contén a información, distribuída en capítulos, sobre o tema do proxecto. Inclúe, polo tanto, as descricións,
resultados, análise de datos, imaxes, táboas, etc., sobre o proceso produtivo no que se centrase o/a alumno/a.
As descricións teñen que ser suficientes para que un especialista na materia poida seguir e comprender as etapas
do traballo sen dificultade.
Incluirase o contido especificado no punto 2 (Desenvolvemento dos diferentes módulos), e será froito da experiencia
adquirida durante o período de prácticas na empresa xunto a formación durante os dous cursos académicos.
▪ Conclusións e valoración.
Son unha relación clara das deducións feitas como consecuencia da investigación e un análise, froito dos
coñecementos adquiridos tanto na aula como no período de FCT. Este análise pode levar a identificar tanto aspectos
positivos como negativos que observaran da investigación, as cuestións pendentes e as aportacións técnicas de
mellora.
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▪ Referencias consultadas.
Debe citarse toda a documentación utilizada para a realización do proxecto. É recomendable crear fichas
bibliográficas onde se apunten os documentos usados para a elaboración do traballo.
□ Libros:
A forma axeitada para citar un libro é a seguinte:
APELIDO AUTOR, INICIALES Do NOME. Ano. Título do libro.
Editorial. Edición. Nº de páxinas.
Por exemplo:
PICAZO, C. (2011): Procesos de guía y asistencia turística. Ed. Síntesis, S.A.
1ªed.Madrid. 412pp
□ Artigos:
Si se trata dun artigo dunha revista farase do seguinto modo:
APELIDO AUTOR. INICIALES DO NOME. (Año): Título do artigo
Nome da revista. Volume da revista: páxinas onde se atopa o artigo.
Por exemplo:
GONZÁLEZ, M. (2.001): Filogenia de los cetáceos. Naturaleza viva. 25:101-105.
□ Páxinas Web:
APELIDOS AUTOR. INICIALES NOME. Ano. Título da páxina.
<dirección da páxina>.(Con acceso o: data última vez que se visitou a páxina).
Por exemplo:
DOMÈNECH,

J.L.

2002.

Los

tres

períodos

de

la

historia

de

Roma.

<http://www.ciudadfutura.com/misteriosincas/roma nto4.htm> (Con acceso el 20 de mayo de 2002)
No caso de faltar o autor indicarase no seu lugar a dirección de Internet (co cal esta última xa non se
pondrá máis adiante). No caso de faltar a data porase: data desconocida.
Hai que dudar das Web que non levan o nome do seu autor. Nestes casos, recomendase buscar a mesma
información noutras cuio autor sexa evidente.

□ Outras fontes:
•

Lexislación (indicando o nome da norma/lei)
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•

Películas (indicando o nome e o director)

•

Radio

•

Televisión

•

Apuntes de aula (indicando o módulo)

•

Documentación aportada pola empresa/entidade

•

Aportacións de amigos, familiares, profesores, etc.

□ Anexos.
•

Incluirase en anexos todos aqueles documentos empregados e procedentes dos distintos departamentos
da empresa que se consideren oportunos para o traballo. Sempre respetando a Ley de Protección de Datos.

•

O seu contenido pode ser información non relevante para o desarrollo do tema pero que se desexa que
conste, un glosario (diccionario de termos especializados usados no traballo), mapas, fotografías, gráficos
ou outras imaxes. Por exemplo, grandes táboas de datos que dificultarían a lectura do proxecto, listados
de gran tamaño, etc.

•

Incluirase ó final do traballo e non contabilizará dentro do máximo de follas permitidas.

•

No caso de incluir máis dun anexo, éstos identificaránse con letras maiúsculas: ANEXO A, ANEXO B,........,
ANEXO AA, ANEXO AB,.... etc.

•

Cada un dos anexos deberá identificarse da seguinte maneira: Título ( breve definición do contido do
anexo), fonte (elaboración propia, empresa, etc), así como a súa relación con algún dos puntos tratados en
dito traballo.

b) Exposición do informe
O alumnado deberá presentar e defender o seu proxecto na data e na hora que será establecida con anterioridade
polo titor. A presentación deberá facerse en Power Point ou similares (o máis recomendable é o formato PDF). Tanto
o enfoque da presentación, medios informáticos, como o material a empregar serán decisión do/a alumno/a.
Contará con 15 minutos para a súa exposición, así como un ordenador e proxector. Trala exposición, haberá unha
rolda de preguntas. Tanto o enfoque da presentación, material como respostas da rolda de preguntas serán
valorados. O idioma empregado será o galego/castelán. Así mesmo, tamén fará unha pequena intervención en
inglés ou francés, tendo en conta o presentado no informe escrito na correspondente lingua.
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1. ENTREGA DO PROXECTO
O proxecto será entregado no centro educativo, tanto en soporte dixital como formato físico (papel). O titor citará
con antelación o/a alumno/a (data e hora) para a súa entrega.
O Proxecto será entregado perfectamente encadernado, xunto con un Pen Drive coa copia do mesmo en formato
dixital (Word/Writer e PDF)
As carpetas serán nomeadas en maiúsculas e letra Arial 12 da seguinte forma:
APELIDOS NOME_AAVV_1718
Exemplo: GARCÍA MUÑOZ DANIEL _AAVV_1718
Dentro desta carpeta estará o documento escrito e o guión da exposición en Word e PDF, así como, o PowerPoint
da exposición.
A copia entregada quedará en propiedade do centro arquivada polo departamento de Hostalería e Turismo.

2. DESENVOLVEMENTO DOS DIFERENTES MÓDULOS

2.1 Módulo de Venta de Servicios Turísticos.
•

Identificáronse e clasificáronse diversas fontes de información empregadas na venda de servizos e
produtos nas axencias de viaxes.

•

Recoñeceuse a tipoloxía da clientela, así como a súas necesidades e motivacións na compra de servizos
turísticos.

•

Identificáronse os principais proveedores.

•

Xestionouse e emiteuse a documentación relativa a venta dos produtos e dos servizos.

•

Aplicáronse sistemas informáticos, terminais e sistemas globais de distribución.
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2.2 Módulo de Dirección de Entidades de Intermediación Turística.
•

Determinouse o tipo de empresa de intermediación turística, a súa clasificación legal, e a clasificación según
outros criterios, código CNAE e NIF/CIF. Así como o seu número de identificación para a Xunta. No caso de
non ser unha empresa de intermediación turística deberase facer especial fincapé noutros aspectos da
actividade a que se adica e a súa identificación..

•

Determináronse as asociacións profesionais facendo referencia a cales son, beneficios e ventaxes de pertencer
a unha asociación, etc.

•

Elaboróuse un listado de funcións por departamentos así como a estructura organizativa e os postos de traballo.
Realizouse o organigrama.

•

Detallóuse a política comercial da empresa, mencionando acordos comerciais, política de pago (aplazamento,
medios de pago) podendo segmentar por tipo de proveedores, así como políticas de cobro (aplazamentos e
medios de cobro) podendo segmentar por tipo de clientes. Valorarase negativamente a confusión entre cobros
e pagos.

•

Elaborouse un balance de situación, calculáronse os ratios financieiros e patrimoniais, facendo un sencillo
análise da situación económica e financieira da empresa.

Tamén se valorará a orde na exposición dos contidos. Non seguir a orde establecida no guión ou non plantexar alguna as
partes pode conlevar a unha calificación de suspenso nesta parte do proxecto
2.3 Módulo de Xestión de Productos Turísticos.
2.3.1. Viaxes Combinadas
•

Definirónse e clasificarónse as viaxes combinadas atendendo a diferentes parámetros.

•

Diferencióuse a metodoloxía de deseño e cotización de viaxes combinadas.

•

Analizáronse as condicións para a elección dos proveedores de servizos.

•
•
•

Utilizáronse aplicacións informáticas para a xestión da reserva de servizos.
Identificáronse e definirónse as fases e os procesos da operación e reserva das viaxes combinadas.
Caracterizóuse e analizóuse a documentación requerida para a prestación dos servizos.
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2.3.2. Xestión de eventos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Describe e caracteriza a tipoloxía de actos e eventos.
Enumeran e caracterizan diferentes tipos de servizos e espazos que soen requerir nos eventos.
Caracterizaron as fases na organización dos eventos.
Prevén os RR.HH., os equipamentos técnicos e o material necesario en función do tipo de evento.
Seguen os protocolos de xestión documental.
Elabórase un programa técnico do evento.
Defínense e caractérizanse os soportes publicitarios e a súa localización durante o desenvolvemento do evento.
Realízase o seguemento do evento trala súa finalización.

2.4 Módulo de Protocolo e Relacións Públicas.
•

Aplicáronse as accións do contacto directo e non directo.

•

Establecéronse unhas pautas básicas de atención ao público diferenciadas para cada caso, contacto directo:
teléfono e atención no mostrador, e non directo: correo postal, electrónico e vía fax.

•

Recoñecéronse os principais motivos de queixas da clientela nas empresas de hostalería e turismo.

•

Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións, para conseguir la satisfacción da
clientela dentro do seu ámbito de competencia.

•

Cumpriuse a normativa en materia de reclamacións da clientela en establecementos de empresas turísticas.

3.5 Módulo de Formación e Orientación Laboral.
•

Determináronse as obrigas en materia de prevención de riscos e a súas condicións de aplicación.

•

Identificaron as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral da actividade levada a cabo pola
empresa.

3.6 Módulo de Inglés.
•

Unha vez redactado o apartado de “Valoración personal” en galego/castelán, repetiráse a continuación,
utilizando en esta ocasión o inglés para a súa redacción.

3.7. Módulo de Francés.
•

Unha vez redactado o apartado de “Introducción” en galego/castelán, repetiráse a continuación, utilizando nesta
ocasión o francés para a súa redacción.
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07.- HORARIOS PREVISTOS PARA AS ACTIVIDADES DE TITORÍA, SEGUIMENTO, CANLES DE
COMUNICACIÓN. PRAZOS DE ENTREGA DO/S TRABALLO/S PARA A SÚA SUPERVISIÓN.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN E A EXPOSICIÓN DO INFORME FINAL DO
TRABALLO/PROXECTO.
Establecerase un período de inicio de FCT, coordinado polo titor do módulo, con horas presenciais no centro
educativo para profesorado e alumnado, para o plantexamento, deseño e adecuación dos diversos proxectos a
realizar.
Neste período introduciranse as liñas xerais, as fases de proxecto, as formas de presentación, os recursos, etc
Establecerase un período de titoría a cargo do titor, e de titorías a cargo do resto de equipo docente con tres horas
semanais e presenciais no centro, cada quince días, para desenvolvemento e seguimento dos proxectos. O
alumnado poderá consultar as súas dúbidas durante as visitas quincenales establecidas para o seu seguimento. O
calendario de titorías facilitarase ó inicio do período de prácticas. (Ver apartado 5)

O módulo de proxecto presentarase logo de realizada a FCT. Establecerase un período de finalización no centro
docente para a presentación, exposición, valoración e avaliación dos proxectos. O titor individual fixará as datas de
entrega e exposición de cada proxecto. Estas datas serán entregadas por escrito ao alumnado e profesorado.
Os proxectos serán entregados ao titor para a súa presentación ante o equipo docente, xa que este deberá valoralo
coa exposición por parte do alumno/a, para a súa posterior avaliación final.
En todo caso a presentación do documento escrito farase cunha antelación suficiente para que o profesorado
implicado na súa corrección poida facer a oportuna revisión do mesmo antes da exposición final.

No caso de ausencia de presentación, considerarase convocatoria consumida.

Formato de presentación da documentación:
Realizarase obrigatoriamente co formato especificado para o módulo polo equipo docente.
Presentarase tanto en formato dixital, como en formato físico (papel). O tamaño do papel a empregar será UNEA4, recoméndase usar papel do tipo 80gr/m2.
Entregarase unha copia que quedará en propiedade do centro, arquivada polo departamento de Hostalería e
Turismo. O centro docente fomentará a creación dun fondo documental cun exemplar de cada proxecto, a partires
dos orixinais, con indicación da autoría.

Tanto o formato da portada, como do resto do documento, deben cumprir estritamente os requisitos especificados
no apartado 6.
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Formato da exposición do informe final:
A exposición do proxecto consistirá na presentación pública ante o equipo docente do traballo realizado nun máximo
de 15 minutos no que explicará os apartados que o forman.
Para a presentación o alumnado poderá dispor de medios á súa disposición como: ordenador, videoproxector, etc.
ou outros medios necesarios requiridos con antelación suficiente ao titor.
O equipo docente disporá doutros 15 minutos para plantexar cuestións relacionadas co traballo (Correcións,
melloras, suxerencias...)

08.-MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR UNHA AVALIACIÓN POSITIVA NO MÓDULO E
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN DO MÓDULO.
Mínimos esixibles:
CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizativas e o tipo de produto ou
servizo que ofrecen.
CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa e as funcións de cada
departamento.
CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas.
CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas previstas.
CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto.
CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto.
CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no proxecto.
CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto.
CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes do proxecto, así como o seu contido.
CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu alcance.
CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o proxecto.
CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño.
CA2.9. Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade do proxecto.
CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das necesidades de posta en práctica.
CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade.
CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo as actividades.
CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das actividades.
CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de execución.
CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en práctica.
CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica ou execución.
CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións.
CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.
CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se poidan presentar durante a
realización das actividades, así como a súa solución e o seu rexistro.
CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos recursos e nas actividades, incluíndo o sistema
para o seu rexistro.
CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das actividades e do proxecto.
CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas usuarias ou da clientela,
e elaboráronse os documentos específicos.
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CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condicións do proxecto, cando este
exista.
CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto.
CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades das empresas do sector.
CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no proceso de deseño.
CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do proxecto.
CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do proxecto.
CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na execución do proxecto.
CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas necesidades do sector produtivo. –
CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora.
CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición.
CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos resultados.
CA5.11. Adaptouse ó tempo estipulado para a exposición do informe, optimizando o reparto do tempo dispoñible
entre os distintos contidos a tratar.
CA5.12. Deseñou axeitadamente o soporte visual de apoio para a exposición oral do proxecto.
CA5.13. Expuxéronse os contidos principais tratados no documento escrito, argumentando técnicamente a
defensa do proxecto e expoñendo clara e coherentemente os contidos exixidos.
CA5.14. Utilizou un vocabulario e expresións axeitadas ó entorno profesional no que se sitúa o proxecto exposto;
non se observaron silencios prolongados, non se incurreu en muletillas e controlouse a velocidade da fala e a
entoación.
CA5.15. Empregóuse unha linguaxe corporal correcta, mantendo contacto visual cos membros do equipo
docente presentes, evitando o movemento excesivo do corpo, os brazos e/ou pernas cruzadas, a rixidez e as
mans nos petos.

Criterios de cualificación:
O proxecto será calificado do 1 ao 10. Será requisito indispensable para acadar a avaliación positiva do módulo,
obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.
Os criterios de cualificación serán comunicados previamente ao alumnado.
O documento escrito terá un peso na calificación final do 70%.
A exposición do informe terá un peso na calificación final do 30%.
Independentemente da puntuación global obtida para acadar a avaliación positiva, o alumnado terá que acadar,
como mínimo, o 50% da calificación máxima determinada para cada apartado (3,5 puntos no documento escrito
e 1,5 puntos na exposición do informe).
▪ A calificación do documento escrito atenderá os criterios sinalados no seguinte guión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Portada. 0,1 puntos.
Índice. 0,1 puntos.
Agradecementos. Non é requisito obrigatorio.
Citas. Non é requisito obrigatorio.
Introducción. 0, 25 puntos.
Desenvolvemento dos contidos dos diferentes módulos. 9 puntos.
• Venta de Servizos Turísticos. 1,5 puntos.
• Dirección de Entidades de Intermediación Turística. 1,5 puntos.
• Xestión de Productos Turísticos. 1,5 puntos.
• xestión de Eventos. 1,5 puntos.
• Protocolo e Relacións Públicas. 1,5 puntos.
• Fol. 0,5 puntos.
Páxina 16/18

IES ROSALÍA DE CASTRO
San Clemente, 3
15705 Santiago de Compostela

• Inglés. 0,5 puntos.
• Francés. 0,5 puntos.
7. Conclusións e valoración. 0,25 puntos.
8. Referencias consultadas. 0,20
9. Anexos. 0,1
▪ Os indicadores para a exposición do informe atenderán ó seguinte plantexamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uso de linguaxe técnica. 1 punto.
Organización e coherencia na presentación dos contidos. 1,25 puntos.
Adecuación dos contidos tratados ós solicitados no proxecto. 1,25 puntos.
Capacidade de síntese. 1 punto
Organización e claridade no tocante os soportes visuais. 1 punto.
Resposta argumentada ás cuestións plantexadas. 1,5 puntos.
Comunicación verbal (volume, tono, dicción, uso de muletillas...). 1,5 puntos.
Comunicación non verbal (imaxe, vestimenta, contacto visual ....). 1,5 puntos.

No caso de que o alumnado realice prácticas en empresas nas que non sexa posible analizar e procesala
información relacionada co módulo de Ventas de Servizos Turísticos, o peso da nota reservada para este
apartado repartirase proporcionalmente entre os criterios de avaliación relacionados cos módulos de Dirección
de Entidades de Intermediación Turística e Xestión de Productos Turísticos.

O proxecto debe ser orixinal, elaborado polo alumno/a e para a ocasión. No caso de comprobarse o plaxio
parcial ou total do traballo presentado, este será calificado con un 1. Neste senso, nas referencias que se fagan
ós contidos doutros autores citarase sempre a fonte correspondente.
No caso de non entregar o proxecto en prazo, nin nos termos acordados en canto a forma e modo de entrega,
o proxecto será calificado con un 1.
No caso de non obter unha cualificación positiva, é dicir unha calificación inferior a 5 puntos, o alumno
considerase suspenso no módulo de Proxecto de Axencias e Xestión de Eventos
O alumnado que, logo da avaliación final de módulos do segundo curso teña pendente exclusivamente o módulo
de Proxecto, poderá realizalo en calquera dos períodos establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de
2007 para o módulo de FCT. O alumno dispón de 4 convocatorias para superar o antedito módulo.

A avaliación e reclamacións do módulo de Proxecto rexiráse pola mesma normativa de avaliación que para o
resto de módulos de formación profesional.
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09.-PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN
Avaliarase o proceso de ensino, mediante a avaliación da práctica docente, e a programación, tendo en conta
o establecido na LOMCE art 106 e no decreto 114/2010 polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo de Galicia, que no seu artigo 34.4 establece que "O equipo docente realizará
o seguimento das programacións de cada módulo, con indicación do grao de cumprimento con respecto á
programación e, en caso de desviacións, cunha xustificación razoada".
Así mesmo o artigo 48.2 establece que "Na avaliación da propia práctica docente terase en conta o seguimento
a que se refire o artigo 34º.4 do presente decreto, e valorarase, entre outras, a programación, a organización e
a concreción do currículo en relación á súa adecuación ás características do ámbito produtivo e ás necesidades
do alumnado".
A avaliación das programacións é responsabilidade dos profesores do departamento. Ao longo do curso, nas
sucesivas reunións de departamento, procederase á revisión para acordar as modificacións. Estas modificacións
incorporaranse as programacións ao remate do curso, onde se avaliará:
-Adaptación do currículo á contorna
-Os espazos e o horario
-A orientación educativa e profesional
A avaliación da práctica docente realizarase coas enquisas que lles serán entregadas ao alumnado. Os
aspectos a avaliar da programación serán:
-Selección, distribución e secuenciación dos contidos
-Adecuación dos criterios de avaliación
-Idoneidade dos métodos pedagóxicos e materiais didácticos
-Idoniedade das actividades de ensino aprendizaxe.

10.-ORIENTACIÓNS MÁIS SALIANTABLES PARA COMUNICAR AO ALUMNADO (no primeiro
trimestre de cada curso e/ou antes do inicio do desenvolvemento do módulo de proxecto).

-

Revisión do material didáctico e contidos dos módulos de 1º e 2º curso.

-

Planificación e cumprimento das datas marcadas para o seguimento e control do proxecto por parte do
titor ou outros/as docentes.

-

Aproveitamento das experiencias e recursos coñecidos durante o período de FCT.
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