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Resume:
A necesidade dos profesionais do sector do transporte por estrada de
Galicia asociados á Federación de Transporte de Mercadorías por Estrada
(FEGATRAMER) de dispoñer de información específica e actualizada
acerca do uso dos Tacógrafos Analóxicos e Dixitais, así como acerca da
normativa que regula a aplicación dos tempos de condución e de descanso,
motiva a importancia da realización de accións complementarias e de
acompañamento á formación como a presente: Estudo das necesidades
formativas en materia normativa sobra a aplicación dos tempos de
traballo e descanso, e no uso do tacógrafo dixital no sector do
trasporte de mercadorías por estrada, dirixida a establecer unha ponte
entre as necesidades formativas dos/das condutores/as de transporte de
mercadorías por estrada na aplicación dos tempos de condución/descanso e
no uso do Tacógrafo (Dixital e Analóxico) e a satisfacción destas a través
dunha ferramenta didáctica. Co presente proxecto, os autores, a traves da
ferramenta didáctica “Conducíndo-te”. formada por catro produtos en
soporte electrónico (CD-ROM multimedia interactivo e CD-Audio) e papel
(Fichas manipulativas de consulta rápida e Guía/Manual) tratan de
proporcionar aos profesionais do transporte de mercadorías por estrada
catro vías complementarias de acceso aos contidos para aumentar os seus
coñecementos no uso e manexo do tacógrafo analóxico/dixital e nos tempos
de conducción e descanso, garantindo a total adaptabilidade da ferramenta
didáctica a calquera situación.
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1. INTRODUCIÓN
A especial importancia do Sector do
Transporte por Estrada pola súa
produtividade económica, así como
a necesidade de dispoñer de
información
especifica
e
actualizada,
motivan
accións
complementarias como a que aquí
se
presenta,
encamiñada
a
establecer unha ponte entre as
necesidades
formativas
dos
condutores e a satisfacción destas a
través dunha ferramenta de carácter
innovador.

O tacógrafo sitúase no contexto da
aplicación das Novas Tecnoloxías
para a mellora das condicións
sociais e laborais dos profesionais
do Sector do Transporte por
Estrada.
Entre as medidas que propón o Plan
de Seguridade Viaria de Galicia
(2006-2010:18) para reducir o
número de accidentes en que se
ven involucrados camións están a
regulamentación
sobre
as
condicións
de
traballo
dos
condutores
profesionais
e
a
introdución do tacógrafo dixital nos
vehículos comerciais.

O sector do transporte necesita
especialmente
de
accións
orientadas á Formación Continua
debido
sobre
todo
a
dúas
características
deste
sector
profesional:
1. Ten
que
adaptarse
cambios de normativas1.

O obxetivo xeral do proxecto é
detectar as necesidades formativas
derivadas da aplicación da nova
normativa sociolaboral do transporte
e as relacionadas co uso e manexo
do Tacógrafo Analóxico/Dixital dos
condutores de mercadorías por
estrada de Galicia.

aos

2. Por ser unha profesión que
entraña riscos, necesita dun
traballo continuo encamiñado a
proporcionar
pautas
de
actuación para a seguridade
dos profesionais.

Para a consecución do obxetivo
xeral,
procedeuse
previamente
determinar o perfil sociolaboral e
formativo dos traballadores/as, así
como detectar as necesidades
formativas dos profesionais do
sector transporte de mercadorías
por estrada asociados á Federación
Galega
de
Transporte
de
Mercadorias (FEGATRAMER) da
Comunidade Autónoma de Galicia,
en canto ao uso e manexo do
Tacógrafo Analóxico/Dixital.

Segundo a definición do Ministerio
de Fomento, o tacógrafo é “un
aparello de control que se instala en
certos vehículos de estrada para
indicar e rexistrar de xeito
automático ou semiautomático os
datos relativos aos quilómetros
percorridos e a velocidade dos
vehículos, así como os tempos de
actividade
e
descanso
dos
condutores”.

Unha
vez
detectadas
ditas
necesidades, creouse a ferramenta
didáctica
“Conducíndo-te”,
concretada en catro produtos
formativos en:

1

Neste sentido, desde o 5 de agosto de 2005,
o tacógrafo é obrigatorio para todos os
autobuses de máis de nove prazas –incluído o
condutor– e para os condutores de camións de
máis de 3,5 toneladas de masa máxima
autorizada, de nova matriculación.
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que lles axude a coñecer a nova
normativa social do transporte e o
funcionamento do aparello de
control da mesma: o Tacógrafo
Analóxico/Dixital.

1. Soporte electrónico:




CD-ROM
con
contidos
interactivos
sobre
a
normativa de condución, o
uso
do
Tacógrafo
(Analóxico/Dixital) e sobre a
aplicación dos tempos de
condución e descanso para
visualizar
en
calquera
ordenador e no cal se atopa
un titorial de gran calidade
orientado á autoaprendizaxe
de uso e manexo do CDROM.

Asimesmo,
procedeuse
a
realización dunha campaña de
difusión de dita ferramenta, co fin de
que chegara ao maior número de
usuarios/as finais posible. Contouse
para isto, coa colaboración de
vários entidades e asociacións nas
que
o
colectivo
se
atopa
representado.

CD-Audio “Respondendo a
Xoán (a vós)”, consistente
nun guión locutado coa
finalidade de disipar as
dúbidas
máis
comúns
respecto
do
uso
de
Tacógrafo
(Analóxico
e
Dixital) e da aplicación dos
tempos de traballo e de
descanso que poden ter os
condutores do sector do
transporte de mercadorías
por estrada.

2. MÉTODO E SUXEITOS.
Co fin de alcanzar os obxetivos
deste proxecto, estructurouse a
investigación en tres fases: Fase de
Deseño e Planificación, Fase del
desenvolvemento do Produto e
Fase de Validación.
Na primeira fase, Fase de Deseño
e
Planificación, utilizouse
a
enquisa como técnica de recollida
de datos.

2. Soporte papel:


Manual, sobre a normativa
de condución, o uso do
tacógrafo (analóxico/dixital) e
sobre a aplicación dos
tempos de condución e
descanso



Caderno
de
fichas
manipulativas de consulta
rápida, orientadas a ser
utilizadas para a consulta
rápida
por
parte
dos
condutores de mercadorías
por estrada.

Para iso elaborouse un modelo de
cuestionario (Véxase Anexo I) tendo
en conta os obxectivos da
investigación e o marco teórico
derivado da consulta de fontes de
información
secundarias.
Considerando estes aspectos, o
cuestionario consta das seguintes
dimensións:
-

Ditos produtos, realizáronse na
lingua maioritaria dos profesionais
do sector (galego) coa finalidade de
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Características
do
perfil
sociolaboral
dos/as
traballadores/as:
Neste
bloque
recompílase
información
relativa
ao
xénero, idade e estudos do
enquisado así como da súa
situación laboral e tipo de
mercadoría que transporta.
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-

-

carácter
fundamentalmente
cuantitativo, en relación co obxecto
de estudo que nos demanda un
contacto directo co/a enquisado/a.

Perfil
formativo
dos/as
traballadores/as: A finalidade
deste bloque de preguntas é
obter información acerca da
Formación
Continua
efectuada polo traballador/a
durante
a
súa
vida
profesional, ademais do seu
interese en recibir formación
no uso do tacógrafo.

En definitiva, poderiamos dicir que
entendemos a enquisa como aquel
instrumento imprescindible para
obter datos nunha investigación
social (Anguera y Cols, 1995).
Concretamente
na
nosa
investigación o obxectivo que a
enquisa persegue é facilitar o
exame do sector, permitíndonos
determinar o perfil sociolaboral e
formativo dos/as traballadores/as,
así como detectar as necesidades
formativas dos/as condutores/as do
Sector Transporte de Mercadorías
por Estrada en canto ao uso e
manexo
do
Tacógrafo
Analóxico/Dixital.

Necesidades
e
recursos
formativos no uso e manexo
do tacógrafo: As preguntas
que compoñen o último
apartado da enquisa versan
sobre o tipo de tacógrafo que
usa
o
condutor,
as
dificultades con que se
encontran estes profesionais
no manexo deste aparello e
as accións que levan a cabo
para
resolver
estas
incidencias.

As mencionadas Xornadas de
Discusión permitíronnos recompilar
información directa por parte dos/as
destinatarios/as do proxecto (a
través da aplicación das enquisas),
afondar en temas de interese e
aclarar
conceptos
confusos.
Ademais, os/as asistentes puideron
expresar
abertamente
todas
aquelas cuestións que consideraron
do seu interese, pois as xornadas
de discusión foron semidirixidas,
chegando a un diálogo cara a cara
entre os/as relatores (expertos/as) e
os/as
asistentes
(profesionais
representativos do sector), obtendo
deste
xeito
información
cun
importante carácter cualitativo.

Unha vez deseñado o cuestionario,
realizouse unha Validación Interna
do mesmo,
co obxectivo de
observar o nivel de funcionamento
do instrumento de recollida de
información e os ítems deseñados.
Una vez construido e validado o
modelo de cuestionario, procedeuse
a realización do traballo de campo
propiamente dicho. Realizaronse
380 Enquisas aos condutores de
mercadorías por estrada do sector
transporte de mercadorías nas
Catro Xornadas de Discusión
desenvolvidas en varios puntos da
xeografía galega:





A través da información obtida coa
realización das Xornadas de
Discusión, definíronse tamén os
criterios de calidade, as utilidades,
as funcións, a estrutura e os
contidos do produto formativo.

A Coruña: 3 de maio de 2008
Lugo: 7 de xuño de 2008
Ourense: 21 de junio de 2008
Vigo: 4 de xulio de 2008:

A finalidade destas enquisas, foi
obter toda a información, de
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Para a realización das Xornadas de
Discusión
seleccionaronse
expertos/as
relacionados
coa
formación, a Pedagoxía e o sector
do transporte na procura dunha
información detallada do ámbito a
tratar.
Perfil
dos/as
expertos/as
participantes das Xornadas
Discusión:

 Montaxe e maquetación da
ferramenta.
 Avaliación
on
line
da
segunda fase.
No desenvolvemento desta fase,
utilizouse metodoloxía de tipo
cualitativo para a elaboración dos
produtos formativos e metodoloxía
de tipo cuantitativo para a validación
On-Line.

e
de

• Expertos/as en Formación
Continua.
• Docentes de cursos de
formación en transporte.
• Pedagogos.
• Representantes
de
asociacións de transportes.
• Empresarios/as do sector do
transporte.
• Traballadores/as do sector do
transporte (condutores/as).
• Representantes
de
asociacións
e
sindicatos
representativos do sector,
etc.



produtos

Neste senso, en primeiro lugar
establecéronse os obxectivos que
os/as
condutores/as
deberían
alcanzar a través da utilización da
ferramenta
didáctica
e
a
continuación fixouse un índice de
contidos mínimos necesarios para
alcanzar eses obxectivos.


Montaxe e maquetación da
ferramenta.

Trala estructuración e realización os
dos
contidos
da
ferramenta
didáctica por parte dun experto na
mataria do sector transporte de
mercadorías por estrada, levouse a
cabo a fase de deseño da
ferramenta, tendo en conta os
criterios pedagóxicos, técnicos e
funcionais establecidos na primeira
fase.

Na Fase de Deselvolmento da
Ferramenta
Formativa,
elaboraronse os produtos formativos
tendo en conta os perfís e os
criterios elaborados na fase anterior.
Os obxectivos desta fase son os
seguintes:
os

os

O primeiro paso foi desenvolver os
contidos da ferramenta didáctica
"Conducíndo-te" para a cal se
tivéron en conta as características
dos/as condutores/as de transporte
de
mercadorías
por
estrada
establecidas na fase anterior, de
forma que estes se adaptasen ás
necesidades dos/as destinatarios/as
da ferramenta didáctica.

A selección dos/as expertos/as
baseouse nos coñecementos e
experiencia que a entidade ou
persoa ten en relación coa
información que se pretende obter,
imprescindible para o correcto
desenvolvemento da investigación e
posterior
desenvolvemento
metodolóxico,
tendo
sempre
presentes as necesidades do
proxecto.

 Elaborar
formativos.

Elaborar
formativo.

produtos
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Tendo en conta estes criterios, en
primeiro lugar definíronse as
características
principais
da
ferramenta,
a
continuación
realizouse o seu deseño e, por
último, levouse a cabo todo o
proceso de montaxe e maquetación.



Avaliación
On-Line
segunda fase.

A
aplicación
desta
técnica,
Valiación On-Line, permitiu medir
tanto o grado de aceptación xerado
pola ferramenta creada, como a
calidade dos contidos e aspectos
técnicos da misma, nos diversos
formatos nos que se presenta.

da

Tras este paso procedeuse á
primeira Validación On-Line do
estudo. O obxectivo desta fase é a
validación técnica da ferramenta e
dos seus contidos. Para iso, en
primeiro lugar elaborouse o panel
de expertos/as composto por 6
suxeitos a partir dos participantes
das fases anteriores. Unha vez
seleccionados os/as participantes,
que
desempeñan
funcións
relacionadas coa xerencia de
empresas de transporte ou a
presidencia
de
asociacións
empresariais
de
transporte,
presentóuselles unha ruta a través
da cal, por Internet, poderían
consultar a ferramenta. Ademais,
envióuselles por correo electrónico
un cuestionario de valoración da
ferramenta que deberían cubrir e
reenviar do mesmo modo.

Na terceira fase levouse a caba a
Validación
da
Ferramenta
Formativa. Dita fase, tivo como
obxectivos principais:






Realizar a Proba Piloto da
ferramenta.
Analizar os resultados da
experimentación.
Validar
o
proxecto
globalmente.
Realizar a Proba Piloto da
ferramenta.

A realización da Proba Piloto é
fundamental para asegurar a
calidade da ferramenta didáctica
"Conducíndo-te" e comprobar que
se adapta ás necesidades dos/as
destinatarios/as.

O cuestionario presentado contaba
con 35 ítems divididos en catro
bloques:




Fichas

Cada bloque divídiase en dous
apartados: Valoración técnica e de
contidos, nos cales, os expertos/as
valoraron o seu grao de acordo ou
desacordo, utilizando unha escala
de tipo Likert con valores do 1 ao 5,
sendo 1 = valoración mínima e 5 =
valoración máxima.

Xunto co CD-ROM e CD-Audio
realizouse, seguindo os mesmos
criterios pedagóxicos, unha guía e
fichas manipulativas en materia de
uso e manexo do tacógrafo
analóxico/dixital e os tempos de
condución e descanso.


"Conducíndo-te"
manipulativas

Coa aplicación da Proba Piloto
preténdese comprobar que esta ten
os efectos esperados. É dicir, serve
para comprobar se:

"Conducíndo-te" CD-Rom
"Conducíndo-te" CD-Audio
"Conducíndo-te" Guía papel

Os/as
condutores/as
de
transporte de mercadorías por

8

ESTUDO DAS

NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA NORMATIVA SOBRE A APLICACIÓN DOS TEMPOS

DE TRABALLO E DESCANSO, E NO USO DO TACÓGRAFO DIXITAL NO SECTOR DO TRANSPORTE DE
MERCADORÍAS POR ESTRADA

condución e descanso dun grupo de
condutores/as
do
Sector
do
Transporte de Mercadorías por
Estrada (grupo control).

estrada
da
Comunidade
Autónoma de Galicia que
participen na experiencia piloto
como grupo experimental –
aplicación
da
ferramenta
didáctica "Conducíndo-te" en
soporte electrónico (CD-ROM e
CD-Audio) e papel (Guía e
Fichas
manipulativas)–,
aumentarán
os
seus
coñecementos
sobre
o
Tacógrafo Dixital/Analóxico e a
normativa que regula os tempos
de condución e descanso,
respecto
a
aqueles
que
conforman o grupo control –
non aplicación da ferramenta
didáctica "Conducíndo-te" en
soporte electrónico (CD-ROM e
CD-Audio) e papel (Guía e
Fichas manipulativas).

Foi respondido por unha mostra de
traballadores/as do sector composta
por 18 persoas, que formaron o
grupo control da experimentación.
Esta mostra escolleuse mediante
asignación non aleatoria, é dicir,
que os suxeitos se asignan
mediante a autoselección e o uso
de grupos naturais da mostra.
O cuestionario estaba formado por
quince preguntas cuxo obxectivo é
medir o nivel de coñecementos dos
condutores do sector no uso e
manexo
de
Tacógrafo
Analóxico/Dixital e dos tempos de
condución e descanso. Trátabanse
de preguntas tipo test con resposta
dicotómica (verdadeiro-falso) e de
elección de resposta única.

Para a validación da ferramenta
utilizouse a metodoloxía cuasiexperimental. A investigación que
utiliza esta metodoloxía céntrase no
estudo dos procesos de cambio.
Para iso avalíase o efecto da
Variable Independente (ferramenta
didáctica "Conducíndo-te" como
recurso
para
aumentar
os
coñecementos sobre o tacógrafo
dixital/analóxico e a normativa que
regula os tempos de condución e
descanso) na Variable Dependente
(a formación dos/as condutores/as).



Na fase de tratamento, unha mostra
de 16 condutores/as, que formaron
o grupo experimental, probaron a
ferramenta didáctica en soporte
electrónico (CD-ROM Multimedia
interactivo e CD-Audio) e en soporte
papel (Guía e Fichas manipulativas
de consulta rápida) elaborada co
desenvolvemento
do
proxecto:
Estudo das necesidades formativas
en materia normativa sobre a
aplicación dos tempos de traballo e
descanso, e no uso do tacógrafo
dixital no sector do trasporte de
mercadorías por estrada". Esta
mostra foi escollida utilizando a
mesma metodoloxía que no caso da
selección do grupo control.

Para a posta en práctica da Proba
Piloto estableceuse un deseño de
cohortes básico (Anguera y Cols,
1995), baseado nun:


Tratamento

Pretest

O pretest (Véxase Anexo II)
consiste nun cuestionario mediante
o que se pretende medir o nivel de
coñecementos sobre o uso e
manexo
do
Tacógrafo
Analóxico/Dixital e os tempos de

Para iso, aos participantes da proba
proporcionóuselles todo o material
didáctico (CD-ROM, CD-Audio,
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Fichas manipulativas e Guía en
soporte papel) e pedíuselles que
revisasen o material, para o que
tiñan un tempo estimado do 8 ao 22
de agosto de 2008.


Postest

O postest (Véxase anexo III) é un
cuestionario idéntico ao utilizado no
grupo
control
(denominado
cuestionario pretest en dito grupo).
Co postest preténdense medir os
mesmos aspectos que no pretest co
obxectivo de coñecer a eficacia da
ferramenta didáctica. Así, a través
da comparación entre os resultados
obtidos co grupo control e os
resultados obtidos a través do grupo
experimental,
estaremos
en
disposición de avaliar o grao de
utilidade e eficacia da ferramenta
desenvolvida.

CD-Rom:



"Conducíndo-te"
Uso e Contidos.



"Conducíndo-te" CD-Audio:
Escoita e contidos.



"Conducíndo-te"
Guía
papel:
Visualización
e
contidos.



"Conducíndo-te"
Fichas
manipulativas: Visualización
e contidos.

Para cada un dos catro produtos
formativos
preséntanse
dous
apartados, un referido á valoración
técnica
(uso,
escoita
e
visualización) e outro aos contidos.
Os participantes valoraron cada un
destes
apartados
mediante
puntuacións do 1 ao 5. Para
finalizar, tamén se lles preguntou
aos/ás participantes a súa opinión
xeral sobre cada un dos produtos
formativos.

O postest foi contestado polas 16
persoas, que formaron parte do
grupo experimental.



Ademais realizouse unha valoración
da ferramenta, dado que a maiores
do material didáctico, para o
desenvolvemento da proba piloto
elaboráronse tamén un cuestionario
de satisfacción da experiencia
(Véxase anexo IV).

Analizar os resultados da
experimentación.

Neste punto da investigación
analízanse os datos e estúdanse os
resultados
obtidos
na
experimentación (a través do pretest
e do postest) para describir a
mostra e comparar variables, co
obxectivo de contrastar as hipóteses
a tratar.

O cuestionario de satisfacción da
experiencia foi cumprido por todos
os participantes que completaron a
revisión do material didáctico. O
obxectivo deste cuestionario é
coñecer a opinión dos participantes
sobre o material presentado e
detectar posibles aspectos de
mellora.

Para realizar esta análise da
información, utilizouse o programa
informático de análise estatística
SPSS versión 14.0.
Unha vez analizada a información,
procedeuse á presentación dos
resultados obtidos mediante a
elaboración
dun
informe
de
resultados.

Nel, en primeiro lugar, pregúntase
aos participantes sobre:

10

ESTUDO DAS

NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA NORMATIVA SOBRE A APLICACIÓN DOS TEMPOS

DE TRABALLO E DESCANSO, E NO USO DO TACÓGRAFO DIXITAL NO SECTOR DO TRANSPORTE DE
MERCADORÍAS POR ESTRADA



Validar
o
globalmente.

completasen a valoración cos
comentarios
que
considerasen
oportunos. Para finalizar, cos
resultados conseguidos elaborouse
un informe de resultados da
validación global do proxecto.

proxecto

Mediante esta última validación
preténdese realizar unha valoración
global de todo o proxecto. O
obxectivo desta fase é presentar e
validar os resultados obtidos no
estudo de xeito xeral.

3. RESULTADOS

 Enquisas

Para iso, en primeiro lugar, créase
unha base de datos coas persoas
que participaron nas diferentes
fases do estudo, xa que se
considerou que esta validación
debería ser levada a cabo por
expertos/as que coñecesen o
proceso
seguido
durante
as
diferentes fases do estudo.

Como
xa
especificamos
anteriormente , efectuáronse un
total
de
380
Enquisas
a
profesionais
do
Sector
do
Transporte de Mercadorías por
Estrada de Galicia, nas catro
Xornadas
de
Discusión
desenvolvidas en varios puntos da
xeografía galega (A Coruña, Lugo,
Ourense e Vigo), coa finalidade de
obter toda a información, de
carácter
fundamentalmente
cuantitativo, en relación ao noso
obxecto de estudio.

A continuación elaborouse un
Cuestionario de Validación On-Line
en que se presentaron os principais
resultados do estudo, que foi
enviado a través de correo
electrónico
aos/ás
expertos/as
seleccionados.
As
diferentes
preguntas para a validación do
proxecto integráronse no mesmo
cuestionario de validación co fin de
facilitar a tarefa dos/as expertos/as.

Mediante o emprego desta técnica
puidemos coñecer:

O cuestionario enviado quedou
constituído por 5 bloques de
información. Ao finalizar cada un
destes bloques, presentábase unha
cuestión na cal, a través unha
escala de tipo Likert, con valores do
1 ao 5, os/as expertos/as deberían
valorar o seu grao de acordo ou
desacordo
cos
resultados
presentados.
Deste modo, os/as expertos/as
responderon 5 ítems a través dos
que valoraban os resultados do
estudo. Ademais, ao final da
presentación, ofrecíase un espazo
para
que
os/as
expertos/as

-

As características do perfil
sociolaboral
dos/as
traballadores/as
enquisados/as.

-

O perfil formativo
traballadores/as
enquisados/as.

-

As necesidades e recursos
formativos no uso e manexo
do tacógrafo da poboación
estudada.

dos/as

Neste
bloque,
pretendemos
presentar aqueles datos máis
relevantes extraídos da Enquisa.En
primeiro
lugar,
comentaremos
algúns datos relativos aos anos que
os/as
condutores/as
levan
11
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traballando nesta profesión e o tipo
de mercadoría que transportan.

86,78%
dos
profesionais
do
transporte de mercadorías por
estrada en Galicia usa o Tacógrafo.

Un 43,18% dos/as condutores/as
desempeña esta profesión desde
hai máis de 5 anos, podendo chegar
esta cifra ata os 20 anos. Pero o
máis destacable é que existe un
19,32% de traballadores/as cunha
traxectoria profesional de entre 21 e
35 anos, o que nos sitúa diante dun
colectivo
cunha
importante
vinculación á profesión.

Fonte: Elaboración propia

Aínda que, na actualidade existe un
número maior de traballadores/as
que usa o Tacógrafo Analóxico
(39,60
%),
as
porcentaxes
(Analóxico-Dixital)
vense
modificadas pola circunstancia de
que hai profesionais que usan
indistintamente
o
Tacógrafo
Analóxico e Dixital. Co cal, podemos
afirmar que o uso de ámbolos
Tacógrafos está xeneralizado entre
este extracto da poboación.

No tocante ao Peso Máximo
Autorizado do Vehículo (P.M.A) que
manexan, cabe dicir, que un 43,56%
dos/as traballadores/as transporta
cargas de ata 40.000 Kilogramos.
Centrándonos agora, na carga que
transportan habitualmente estes/as
traballadores/as, na maior parte dos
casos trátanse de cargas de tipo
xeral (83,64%).

¿Dixital ou Analóxico?
Dixital
Analóxico
Analóxico e Dixital
Total

33,66 %
39,60 %
26,73 %
100,00 %

Fonte: Elaboración propia

Respecto aos principais problemas
cos
que
se
atopan
os/as
traballadores/as
no
uso
do
Tacógrafo
Analóxico,
estes
apuntaron que frecuentemente se
atopan con dificultades provocadas
pola “Activación do dispositivo
regulador que indica a tarefa” (48,15
%) e a “Utilización e conservación
dos discos de maneira adecuada”.
(31,48 %)

Fonte: Elaboración propia

No relativo ao dominio do idioma
galego
que
posúen
os/as
traballadores/as que participaron
nesta fase do estudio. Os resultados
das Enquisas conclúen que teñen
un dominio Medio-Alto (42,99 %)
deste idioma. As porcentaxes
increméntanse
na
compresión
oral/escrita
en
relación
á
comunicación oral/escrita (51,22 %)

Os/as traballadores/as que usan o
Tacógrafo Dixital, sinalan que lles
resulta problemática a “Introdución

No
gráfico
que
figura
a
continuación, comprobamos que un
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de datos manualmente” (58,18 % )e
a “Descarga de datos” ( 31,48 %)

que un 72,97% o utiliza, sinalando
a opción “Menos de 10 horas” á
semana.
Esta
información,
permítenos
supoñer
que
os
potenciais
usuarios/as
da
ferramenta didáctica (en soporte
CD-Rom, entre outros) posúen o
material técnico necesario para
executar dita ferramenta.

Cando estes/as profesionais se
atopan
coas
problemáticas
expostas,
solucionan
fundamentalmente as súas dúbidas
“Preguntando aos compañeiros” (un
49,09% dos/as enquisados/as) ou
“Consultando
o
manual
de
instrucións” (un 30,39% dos/as
enquisados/as).

Preguntámoslle ademais, aos/ás
traballadores/as que colaboraron na
realización das Enquisas, se fixeran
algún curso de Formación Continua,
ao
que
nos
responderon
afirmativamente un 71,30% dos
suxeitos. O 28,70% restante, non
realizaron ningún curso, alegando
como unha das causas maioritarias
que “Non tiveron información sobre
cursos de formación”.

Mediante as Enquisas quixemos
analizar o grado de aceptación do
Tacógrafo
por
parte
dos
traballadores/as
estudados/as,
solicitándolles que valorasen unha
serie de afirmacións relacionadas co
uso deste aparello. Os enunciados
sobre os que os/as enquisados/as
debían reflexionar son os seguintes:
-

Estou localizado pola empresa
Obrígame a autoavaliar a
condución
Regulariza o tempo de descanso
Informa da distancia percorrida
Informa da velocidade de
condución

Pódese observar que as valoracións
dos/as
participantes
foron
maioritariamente
positivas,
a
excepción da primeira afirmación,
que foi valorada como “Nin positiva,
nin negativa” nun 37,89 % dos
casos e como “Positiva” nun
32,63%. Os restantes enunciados
foron sinalados como “Positivos”
con porcentaxes superiores ao 50%.

Fonte: Elaboración propia

Dos/as
traballadores/as
que
efectuaron
algún
curso
de
Formación Continua, un 42,06% o
fixo
sobre
algunha
temática
relacionada co uso do Tacógrafo,
fronte a un 57,94 % que non o fixo.
Circunstancia que determina que
aínda existe un importante grupo de
profesionais (un 42,06%) que aínda
non recibiu este tipo formación e
que pode estar interesado en
realizala.

Tamén quixemos estudar o feito de
que os/as enquisados/as tivesen ou
non ordenador persoal na casa e
fixesen algún uso do mesmo. Os
datos que obtivemos poñen de
manifesto, que o 76,92% dos
participantes contan cun P.C. no
seu domicilio e o saben manexar, xa
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O motivo polo que estes/as
profesionais están receptivos á
participación en Accións Formativas
acerca do uso do Tacógrafo é
principalmente, que “Non puideron
facer ningún” (37,63 %), e en
segundo
termo,
que
“Teñen
dificultades no seu uso” (32,26 %).
Fonte: Elaboración propia

Respecto os/as expertos/as que
participaron na Validación On-Line,
valoraron o seu grado de acordodesacordo nunha escala do 1 ao 5
(sendo o 1 “nada de acordo” e o 5
“totalmente de acordo”), respecto a
cuestións técnicas e de contido dos
catro productos formativos (CDRom, CD-Audio, Guía Papel e
Fichas
Manipulativas)
que
compoñen a ferramenta didáctica
Conducíndo-te.

Os/as
traballadores/as
que
participaron
nalgunha
Acción
Formativa relacionada co uso do
Tacógrafo, optaron por asistir, na
maior parte dos casos (87,88%), a
algún tipo de Xornada sobre o
Tacógrafo Dixital. Entre as razóns
que determinaron a realización de
algún curso sobre o uso do
Tacógrafo
por
parte
dos
enquisados/as, destaca cun 73,33%
a “Reciclaxe profesional”.Factor que
nos indica que existe unha
preocupación pola actualización dos
coñecementos necesarios para o co
correcto desempeño das súas
profesións.

 Validación On-Line da
Ferramenta Didáctica
Validación do CD-ROM
Respecto á valoración técnica e de
contidos
do
CD-ROM,
os/as
Expertos/as sinalaron o seu grado
de acordo-desacordo referido os
enunciados que aparecen a marxe
esquerda dos gráficos 1 e 2. Os
resultados
da
análise
das
puntuacións
emitidas
polos/as
participantes na Validación On-Line,
expresámolos
en
porcentaxes.
Comentaremos algúns dos datos
que
consideramos
máis
significativos:

Por último, preguntamoslle os
enquisdos
se
estaban
interesados/as en participar en
algún tipo de Acción Formativa
relacionada co uso do Tacógrafo. A
nosa solicitude, tivo unha resposta
case xenérica, de carácter positivo
(92,52%).

Valórase
positivamente
a
presentación do CD-ROM, xunto a
50% dos/as participantes que está
“bastante de acordo”, un 33,3%
opina que está “totalmente de
acordo”. Respecto o uso e manexo
da ferramenta didáctica neste
soporte, as respostas seguen na

Fonte: Elaboración propia
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mesma liña, xa que, a maior parte
dos xuízos de valor xiran en torno a
estar “bastante de acordo” e
“totalmente de acordo”. Por último,

apuntar que os/as Expertos/as
pensan que os recursos didácticos
presentes no CD-ROM son de
grande utilidade.

GRÁFICO 1: CD-ROM. VALORACIÓN TÉCNICA
Presentación do CD-ROM
Nivel de sinxeleza no seu manexo
Facilidade de acceso ó menú
Sinxeleza na súa navegación

16,7%

50,0%

33,3%

16,7% 33,3%
33,3% 16,7%
33,3%

En desacordo

50,0%
50,0%

33,3%

Glosario. Nivel de utilidade 16,7%
Glosario. Nivel de sinxeleza 16,7%

83,3%

Preguntas cotiáns. Nivel de…16,7%
Preguntas cotiáns. Nivel de…16,7%

83,3%

33,3%

Pouco de
acordo
De acordo

83,3%
83,3%

100,0%
Titorial de manexo. Niv. de…
16,7%
66,7%
Titorial de manexo. Niv. de…16,7%

Bastante de
acordo
Total acordo

Fonte: Elaboración propia

No tocante á valoración dos
contidos,
os/as
enquisados/as
destacan a utilidade dos mesmos. O
100% das respostas son dun “total
acordo”. Porcentaxes dun 83,3%
(“total acordo”), poñen de manifesto
que os contidos están actualizados
e ben distribuídos. No relativo a

relevancia, claridade, lexibilidade e
adaptación dos contidos, un 66,7%
dos participantes sinala que están
”totalmente de acordo” e un 33,3%
opina, que están “bastante de
acordo” co tratamento que se lle da
estes aspectos no CD-ROM.

GRÁFICO 2: CD-ROM. VALORACIÓN DOS CONTIDOS
A Información que contén é…

33,3%

66,7%

Os contidos son de aplicación… 16,7%
Claridade dos contidos

83,3%

33,3%

66,7%
100,0%

Utilidade dos contidos
Lexibilidade dos contidos

33,3%

Pouco de
acordo
De acordo

66,7%

Actualización dos contidos

16,7%

83,3%

Distribución da información

16,7%

83,3%

Adapt. dos contidos ás necesid.

En desacordo

33,3%

Bastante de
acordo
Total acordo

66,7%

Fonte: Elaboración propia

(dependendo do ítem) dos/as
expertos/as sinala o seu total
acordo cos enunciados que figuran
no seguinte gráfico.

Validación do CD-Audio
A valoración técnica do CD-Audio e
moi boa, xa que o 66,7% e o 83,3%
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GRÁFICO 3. CD-AUDIO. VALORACIÓN TÉCNICA

O Audio ten boa calidade de son
Diferénciase con claridade as voces
As pistas atívanse corretamente
Os títulos das pistas refliten o contido
A estructuración dialogada facilita a atención

16,7%16,7%

66,7%

16,7%16,7%

66,7%

16,7%

83,3%

16,7%

83,3%

16,7%16,7%

66,7%

33,3%

66,7%

A duración do audio é adecuada

En desacordo
Pouco de
acordo
De acordo
Bastante de
acordo
Total acordo

Fonte: Elaboración propia

Nesta ocasión, é salientable o feito
de que un 100% das respostas
correspondan a máxima puntuación
(“total de acordo”), referíndose a
aspectos como a relevancia da
información do CD-Audio e a
utilidade e lexibilidade dos contidos
que contén este produto formativo.

Por outra banda, un 83,3 % dos
enquisados está “totalmente de
acordo” coa aplicación práctica dos
contidos do CD-Audio, coa súa
actualización e coa medida en que
estes se adaptan as necesidades
dos/as condutores/as.

GRÁFICO 4: CD-AUDIO. VALORACIÓN DOS CONTIDOS
En desacordo
100,0%

A Información que contén é relevante
Os contidos son de aplicación práctica
Claridade dos contidos

16,7%

83,3%

33,3%

66,7%

Utilidade dos contidos

100,0%

Lexibilidade dos contidos

100,0%

Actualización dos contidos
Distribución da información
Adapt. dos contidos ás necesid.

16,7%

83,3%

33,3%

66,7%

16,7%

83,3%

Pouco de
acordo
De acordo
Bastante de
acordo
Total acordo

Fonte: Elaboración propia

adecuado”, sobre o que un 50%
dos/as participantes emite o seu
grado “de acordo”. De todos modos
de este último apunte, concluímos
que fronte a este 50% temos outro
50% dos enquisados/as expresando
o seu “total acordo” coa extensión
da Guía.

Validación da Guía
Referíndonos agora, á validación da
Guía en soporte papel, expoñer que
as puntuacións oscilan entre o 4 e 5
(”bastante de acordo” e “total
acordo”), representando, ambas, o
100% das respostas. A excepción
do ítem “O tamaño da guía é
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GRÁFICO 5: GUÍA. VALORACIÓN TÉCNICA
En desacordo
A calidade de Impresión e a adecuada

33,3%

66,7%

A Tipografía utilizada e lexible

16,7%

83,3%

A guía dispón dun índice de contidos claro

16,7%

83,3%

A estructuración dos contidos é coherente

33,3%

O tamaño da guía é adecuado

50,0%

Pouco de
acordo
De acordo

66,7%
50,0%

Bastante de
acordo

Fonte: Elaboración propia

Respecto á valoración dos contidos
emitida
polos/as
expertos/as,
destaca, unha vez máis, as
porcentaxes elevadas (83,3% e
100%) que se obtiveron nos ítems:
“A información que contén é
relevante”, “Os contidos son de

aplicación
práctica”,
“Utilidade,
lexibilidade e actualización dos
contidos”
e
“Adaptación
dos
contidos ás necesidades dos/das
condutores/as”, respecto os cales,
os participantes expresaron un “total
acordo”.

Fonte: Elaboración propia

Fichas

característica; no tocante a esta
última valoración a porcentaxe e
dun 50% en ámbolos ítems.

A pesar de que un 33,3% e un
16,7% dos enquisados está “pouco
de acordo” co tamaño das fichas
(primeiro e último ítem), os/as
restantes participantes expresaron o
seu grado “de acordo”, de “bastante
de acordo” e “total acordo” con esta

Cabe salientar o “total acordo”
dos/as Expertos/as respecto a
aspectos como as imaxes, a
calidade de impresión, a tipografía e
a estruturación, outorgándolles a
máxima valoración, no 66,7% e
100% dos casos.

Validación
Manipulativas

das
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GRÁFICO 7: FICHAS VALORACIÓN TÉCNICA
O Tamaño posibilita utiliza-las no traballo
O número de fichas é adecuado

33,3%
16,7%

50,0%

16,7%
33,3%

50,0%

En desacordo

As imaxes son representativas do contido

33,3%

66,7%

Pouco de
acordo

A calidade de Impresión é a adecuada

33,3%

66,7%

De acordo

100,0%

A Tipografía utilizada e lexible
Dispoñen dun índice de contidos claro
A estructuración das fichas é coherente
O tamaño das fichas é adecuado

16,7%

33,3%

50,0%

16,7% 16,7%

66,7%

16,7% 16,7% 16,7%

Bastante de
acordo
Total acordo

50,0%

Fonte: Elaboración propia

Os/as Expertos/as valoraron o
último bloque de ítems de maneira
satisfactoria. Unha vez máis,
sobresaíu o “total acordo” coa
información que conteñen as fichas

e distribución da mesma, así como,
coa aplicación práctica, claridade,
lexibilidade e actualización dos
contidos, asignándolles porcentaxes
do 66,7% e 83,3%.

GRÁFICO 8: FICHAS. VALORACIÓN DOS CONTIDOS
A Información que contén é relevante

16,7% 16,7%

Os contidos son de aplicación práctica

16,7%

83,3%

Claridade dos contidos

16,7% 16,7%

Utilidade dos contidos

50,0%

Lexibilidade dos contidos

16,7% 16,7%

Actualización dos contidos
Distribución da información

En desacordo

66,7%

50,0%

De acordo

66,7%

16,7%

Bastante de
acordo

83,3%

16,7% 16,7%

Adapt. dos contidos ás necesid.

Pouco de
acordo

66,7%

66,7%

66,7%

Total acordo
33,3%

Fonte: Elaboración propia

A modo de conclusión, argumentar
que tódolos ítems (a excepción de
catro)
foron
valorados
con
puntuacións iguais e superiores o
tres, sendo o tres o grado “de
acordo”. Ademais, existe un número
maior
de
enunciados
cunha
valoración de “bastante e total
acordo”.

Audio, Guía Papel e Fichas
Manipulativas) que configuran a
ferramenta didáctica “Conducíndote”, trala comprobación do grado de
integración de criterios técnicos,
pedagóxicos e funcionais
de
calidade.

Resultados que abalan unha
validación
positiva
dos
catro
produtos formativos (CD-ROM, CD18
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 Proba Piloto
A comparación entre os valores
acadados no cuestionario pretest e
postest, posibilitounos concluír os
coñecementos alcanzados polo
alumnado
tras
intervir
na
experiencia piloto “Conducíndo-te”
en soporte electrónico (CD-ROM e
CD-Audio) e papel (guía e fichas
manipulativas).
Como se pode apreciar no gráfico a
media de respostas acertadas no
cuestionario
previo
o
desenvolvemento da experiencia
piloto (pretest), foi menor a media
acadada polos/as participantes no
cuestionario
de coñecementos
adquiridos (postest) unha vez que
participaron en dita experiencia,
confirmando, deste xeito a hipótese
da Proba Piloto:

Fonte: Elaboración propia

Da análise dos datos verificamos a
hipótese plantexada, xa que, unha
vez aplicada a Proba T-Test para
Mostras Pareadas, obtemos que
existen diferencias entre as medias
das dúas variables (T=-2,785;
g.l=32 e unha probabilidade=0,009
≤ 0,05), polo que os datos confirman
que
sí
existen
diferencias
significativas no promedio de
resultados das probas de antes
(pretest) e despois (postest) da
realización da Proba Piloto.

Os/as condutores/as de transporte
de mercadorías por estrada da
Comunidade Autónoma de Galicia
que utilicen a ferramenta didáctica
“Conducíndo-te”
en
soporte
electrónico (CD-Rom e CD-Audio) e
papel (Guía e fichas manipulativas),
aumentarán os seus coñecementos
sobre o tacógrafo dixital/analóxico e
a normativa que regula os tempos
de conducción e descanso, en
comparación cos coñecementos
previos que posuían en estas
materias antes da súa utilización.

Os participantes da Proba Piloto,
tamén
cumplimentaron
un
Cuestionario
de
Satisfacción
sobre a experiencia piloto, mediante
o cal, puidemos recoller información
relativa o seu grado de acordodesacordo respecto:





O CD-ROM
O CD-Audio
A Guía
As Fichas manipulativas

Nos gráficos que presentamos a
continuación, podemos comprobar
que os/as participantes valoraron
moi positivamente os productos
formativos creados coa finalidade
de informarlles acerca do tacógrafo
dixital/analóxico e a normativa que
19
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regula os tempos de conducción e
descanso.

VALORACIÓN XERAL DA GUÍA
61,50%

Os productos formativos que
recibiron as valoracións máis
elevadas,
por
parte
dos/as
participantes na Proba Piloto, son o
CD-ROM e as Fichas manipulativas;
debido a que ambos, posúen
porcentaxes
do
46,70%
na
clasificación “Bastante satisfactoria”
e 13,30% en “Moi satisfactoria”. De
tódolos xeitos, o CD-Audio e a Guía
tamén
recibiron
moi
boas
puntuacións, a modo de exemplo, o
CD-Audio posúe un 40% de
valoracións “Bastante satisfactorias”
e a Guía, agrupa un 61,50% de
puntuacións “Satisfactorias”.

23,10%
7,70%

7,70%

0%
Nada
Pouco
Satisfactoria Bastante
Moi
satisfactoria satisfactoria
satisfactoria satisfactoria

Fonte: Elaboración propia

VALORACIÓN XERAL DAS FICHAS
MANIPULATIVAS
46,70%
33,30%

13,30%
6,70%

VALORACIÓN XERAL DO CD-ROM

0%
46,70%
Nada
Pouco
Satisfactoria Bastante
Moi
satisfactoria satisfactoria
satisfactoria satisfactoria

33,30%

Fonte: Elaboración propia

13,30%
6,70%
0%

 Validación On-Line Final

Nada
Pouco
Satisfactoria Bastante
Moi
satisfactoria satisfactoria
satisfactoria satisfactoria

Para finalizar esta exposición de
resultados mostramos os datos da
valoración global do proxecto,
realizada co obxectivo de presentar
e validar os resultados obtidos no
estudo de xeito xeral.

Fonte: Elaboración propia

VALORACIÓN XERAL DO CD-AUDIO
46,66%

O grupo de expertos/as que
colaborou na cumplimentación dun
cuestionario de Validación On-Line
Final:

40%

6,67%

6,67%

0%

-

Nada
Pouco
Satisfactoria Bastante
Moi
satisfactoria satisfactoria
satisfactoria satisfactoria

Fonte: Elaboración propia
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No tocante a Metodoloxía de
investigación empregada no
estudio,
reparte as súas
puntuacións entre “Bastante
de acordo” e “Total acordo”,
outorgándolles un 40% e un
60%
das
valoracións,
respectivamente.
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-

-

No caso dos resultados
presentados referentes O
transporte de mercadorías
por estrada en Galicia, as
valoración están un pouco
máis repertidas; figurando un
16,67% de puntuacións na
clasificación “Regular”. Pero
cabe destacar as dúas
valoracións
máis
altas,
agrupan un 83,33% das
puntuacións
emitidas
polos/as expertos/as.

Piloto, recibiron un 33,33%
de
puntuacións
na
clasificación “Total acordo”
en un 66,67% na de
“Bastante acordo”. O que ben
a significar, un índice moi
elevado de acordo con estes
resultados.
-

En canto os resultados
derivados
tanto
das
enquisas, como da Proba

Por último, e referíndonos a
Validación
On-Line
da
Ferramenta Didáctica, cabe
dicir que a totalidade dos/as
expertos/as está en “Total
acordo” coas conclusións que
presentada no cuestionario.

VALIDACIÓN ON-LINE FINAL

Metodoloxía de investigación

40,00%

O transporte de mercadorías por 16,67%
estrada en Galicia
Resultados das enquisas

60,00%

50,00%

33,33%

Nada de acordo
Pouco de acordo

66,67%

33,33%

Regular
Bastante de acordo

Validación On-Line da ferramenta
didáctica
Proba Piloto

100,00%

66,67%

Total acordo
33,33%

Fonte: Elaboración propia

Por un lado, a circunstancia de que
os organismos responsables da
Unión Europea (preocupados polas
debilidades do tacógrafo analóxico,
iniciaron as especificacións dun
novo sistema de gravación dos
datos das actividades de vehículos
e condutores) estipularon que a
partir do 1 de Xaneiro de 2006, na
Unión Europea, todos os vehículos
de transporte de mercadorías de
máis de 3.500 kg. de masa máxima
autorizada e de nova matriculación,
están obrigados a incorporar o
tacógrafo dixital.

4. DISCUSIÓN E CONCLUSIÓNS
Dous
feitos
fundamentan
e
xustifican o desenvolvemento da
Acción Complementaria “Estudo das
necesidades formativas en materia
normativa sobre a aplicación dos
tempos de traballo e descanso, e no
uso do Tacógrafo Dixital no sector
do transporte de mercadorías por
estrada” e de todas aquelas accións
encamiñadas a difundir mensaxes
sobre o correcto manexo deste
aparello.
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Por outra banda, o Regulamento
Europeo 3820/85 que rexe os
tempos de condución e de
descanso é a base que tamén
regula os novos tacógrafos dixitais.



De
seguido,
especificaremos
algunhas
reflexións
derivadas
destes resultados.

O coñecemento da normativa que
vincula os tempos de conducción e
de descanso e o adecuado manexo
do tacógrafo analóxico/dixital supón
unha garantía para:

O uso xeneralizado do Tacógrafo
Analóxico/Dixital ven propiciado
pola normativa europea que estipula
a súa incorporación nos vehículos
de transporte estipulados na
mesma. Os vehículos de transporte
de mercadorías de máis de 3.500
kg. de masa máxima autorizada e
de
nova
matriculación
teñen
instalado o Tacógrafo Dixital; pero
non ocorre o mesmo cos vehículos
das mesmas carácterísticas e con
máis antigüedade, estes posúen
Tacógrafos de tipo Analóxico.

• A seguridade na estrada
• O respeto da lexislación
laboral
• A existencia dun marco
seguro para a competencia
entre operadores
O elevado número de accidentes
presente
no
sector
como
consecuencia, na maior parte dos
casos, da infracción das normas de
circulación, da distracción e dunha
velocidade inadecuada, evidencian
a necesidade de instaurar medidas
que favorezan a reducción dos
mesmos.
Neste
eido,
o
cumprimento da lexislación que
regula os tempos de conducción e
descanso e o uso do tacógrafo,
repercuten nunha conducción máis
segura, evitando así os riscos de
accidentes.

Os datos das enquisas avanzan
unha
porcentaxe escasa de
profesionais do sector formados en
cuestións
relacionadas
co
Tacógrafo Analóxico/Dixital. As
propias circunstancias laborais dos
traballadores
do
Sector
de
Transporte de Mercadorías por
Estrada (xornada de traballo,
desplazamentos, etc.) dificultaron
enormemente esta tarefa.

Da análise das Enquisas realizadas,
entre profesionais do Sector do
Transporte de Mercadorías de
Galicia, despréndense resultados
que evidencian o seguinte:


Uso
xeneralizado
do
Tacógrafo Analóxico/Dixital
no sector



Escasa formación por parte
dos/as traballadores/as no
correcto
manexo
do
Tacógrafo Analóxico/Dixital

A case totalidade dos/as
enquisados/as
están
interesados en recibir este
tipo de formación.

Co
cal,
faise
imprescindible,
encontrar soluccións formativas que
respondan as necesidades deste
colectivo. Modalidades formativas
como, por exemplo, a e-Learning ou
a distancia, adaptaríanse en maior
medida as demandas destes/as
traballadores/as;
ofrecendolles
espazos de aprendizaxe moito máis
flexibles en canto a horarios,
ubicación física, etc.
A maioría dos profesionais do sector
mostra unha actitude positiva para a
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realización de algún tipo de Acción
Formativa relacionada co uso do
Tacógrafo Dixital. Entre as diversas
razóns
que
sustentan
esta
predisposición están:


Solventar as
dificultades
derivadas do uso diario do
Tacógrafo Analóxico/Dixital



Reducir
as
numerosas
sancións
económicas
derivadas do uso incorrecto
do
Tacógrafo
Analóxico/Dixital



Adquirir novos coñecementos
que permitan unha reciclaxe
profesional

A
proposta
formativa
que
realizamos con motivo da execución
da Acción Complementaria que nos
ocupa, ten como finalidade atender
as necesidades formativas dos/as
profesionais
do
Sector
de
Transporte de Mercadorías por
Estrada de Galicia en materia de
normativa sobre a aplicación dos
tempos de traballo e descanso, e no
uso do Tacógrafo Analóxico/Dixital.
Consideramos que coa realización
de catro productos didácticos, dous
en soporte electrónico (CD-ROM e
CD-Audio) e outros dous en soporte
papel
(Guía
e
Fichas
Manipulativas), e
cun contido
relevante
para
os
potenciais
destinatarios/as, respondemos as
súas necesidades e demandas
formativas. Os resultados derivados
da Proba Piloto e do Cuestionario
de Satisfacción cumplimentado
polos/as
participantes
na
experiencia
corroboran
esta
afirmación
(Ver
apartado
3
Resultados).
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APÉNDICES

ANEXO I: MODELO DE CUESTIONARIO.

Dende a Federación Galega de Transporte de Mercancías (FEGATRAMER) e en
colaboración con Femxa Formación, estamos a desenvolver a Acción Complementaria
e de Acompañamento á Formación Continua “Estudo das necesidades formativas
en materia normativa sobre a aplicación dos tempos de traballo e descanso, e
no uso do Tacógrafo Dixital no sector do transporte de mercancías por
estrada”.
O obxectivo principal deste proxecto é crear unha ferramenta formativa en soporte
dixital (Cd-Rom e Cd-Audio) e en soporte papel, a través da cal, os traballadores do
transporte de mercancías adquirirán as competencias necesarias para o correcto
manexo do tacógrafo (analóxico e dixital) e sobre a aplicación dos tempos de
conducción e descanso.
O primeiro paso que imos dar para o desnvolvemento desta ferramenta é o
achegamento ó colectivo ó que nos diriximos, coa finalidade de coñecer as súas
necesidades na materia obxecto de estudo e, deste modo, facer que a ferramenta se
adapte a elas.
Por este motivo, solicitamos a súa colaboración a través deste cuestionario, pois
gracias a él, obteremos información fundamental para o correcto desenvolvemento
do proxecto.
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE DE FEMXA FORMACIÓN S.L.
Consideramos oportuno deixar patente a política de confidencialidade seguida por
Femxa Formación S.L. en relación ós datos personais, profesionais e aportacións de
todas aquelas persoas que colaboran con nós no proxecto “Estudo das necesidades
formativas en materia normativa sobre a aplicación dos tempos de traballo e
descanso, e no uso do Tacógrafo Dixital no sector do transporte de mercancías por
estrada”.
• A información aportada será utilizada por Femxa Formación única e
exclusivamente, para o desenvolvemento do proyecto anteriormente
mencionado.
• Si existe expreso requerimento da entidade financiadora, esta información
poderá ser remitida á mesma coa finalidade de supervisión e control.
• Unha vez dita información pase a coñecemento da entidade financiadora, ésta
comprométese a protexela acolléndose á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
MOITAS GRACIAS POLA SÚA COLABORACIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa para a que traballa:
Dirección da empresa:
Teléfono:
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PERFIL SOCIO-LABORAL DOS TRABALLADORES
PS.1 Xénero:
Home
Muller
PS.2 Idade:
Anos
PS.3 ¿Cal é o seu nivel de estudos máximo acadado?
Educación Primaria/EXB
Educación Secundaria Obrigatoria/ESO
Bacharelato/BUP/COU
Ciclo Formativo de Grao Medio/FP I Especifique cal.........................................
Ciclo Formativo de Grado Superior/FP II Especifique cal....................................
Diplomatura Especifique cal......................................................................
Licenciatura Especifique cal......................................................................
NS/NC (Non Sabe / Non Contesta)

PS.4 ¿Cantos meses leva traballando como conductor?
Anos
Meses

PS.5 ¿Cal é o seu réxime de afiliación á Seguridade Social?
Traballador por conta propia (autónomo)
Traballador por conta allea (asalariado)

PS.5.1 ¿Cal é o seu tipo de contrato?
Contrato indefinido
Contrato a tempo parcial
Contrato fixo discontinuo
De obra ou servizo determinado

Contrato de duración determinada

Por circunstancias da producción
De interinidade

Contrato formativo
Contrato de relevo
NS/NC
Outro_______________________

En prácticas
Para a formación
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PS.6 ¿Cal e o peso máximo autorizado do seu vehículo?
Peso máximo
autorizado

Kg

PS.7 ¿Que tipo de carga transporta habitualmente?
Carga xeral
Mercancías Perigosas
NS/NC

PS.8 ¿Cal é o seu nivel no dominio do galego?

Galego
Baixo Medio Alto
Comunicación oral
Comunicación escrita
Comprensión oral
Comprensión escrita
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PERFIL FORMATIVO DOS TRABALLADORES
PF.1 Ó longo da súa vida profesional como conductor de mercancías por estrada
¿realizou algún curso de formación continua?

Sí

Non

NS/NC
No caso de respostar NON ou
Ns/Nc, pasa á pregunta PF.1.2

PF.1.1 Indique a temática e a modalidade do/s curso/s realizado/s (Sinale mediante unha cruz
a opción que corresponda)
MODALIDADE
TEMÁTICA/S
Presencial

A distancia

A distancia

A distancia con

Mixta ( presencial

con libro

con CD

Internet

+ a distancia)

Novas tecnoloxías
Prevención de Riscos
Laborais
Tempos de conducción e
descanso
Mercancías Perigosas
Outros (Indique cál)
___________________
___________________

PF.1.2 ¿Por que non realizou cursos de formación? (Marcar unha soa opción).
Nunca pensei nelo.
Non me interesan este tipo de cursos.
Non vexo necesario facer cursos para mellorar no meu
traballo
Non tiven información sobre cursos de formación.
Os cursos ofertados non me parecían adecuados ás
miñas necesidades
Non tiven tempo.
Outro/s (especificar): …………………………………
NS/NC

NS/NC
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PF.2 ¿Cal é o recurso que máis utiliza para coñecer os dereitos e deberes relativos
ó desempeño da súa profesión? (Marcar unha soa opción).
A través da miña empresa.
A través dun sindicato.
A través de Internet.
Acudindo ó servicio de información dalgún organismo ou entidade pública.
A través dunha asociación de transportistas (p. ex. FEGATRAMER)
Consultando a normativa
Outro/s (Indique cal): ……………………………………
NS/NC

PF.3 Realizou cursos de formación relacionados co uso do tacógrafo?
Sí

Non

NS/NC
No caso de respostar NON ou
Ns/Nc, pasa á pregunta PF.4

PF.3.1 Indique o título dos cursos realizados, a súa duración (en horas) e modalidade. Evalúe
ademais o seu grao de aplicación nunca escala do 1 ó 5 (sendo 1= ningunha utilidade e 5= moita
utilidade).
TÍTULO

DURACIÓN
(HORAS)

UTIL.
(1-5)

MODALIDADE

Presencial

A distancia

A distancia

A distancia con

Mixta ( pres. e

con libro

con CD

Internet

a distancia)

NS/NC

PF 3.2 Indique a principal razón pola que realizou estes cursos. (Marque unha soa opción)
Por reciclaxe profesional
Por promocionar na empresa
Por obter un diploma acreditativo
Porque é obrigatorio
Outras (indique cal) ------------------------------------------------------------------
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PF.4 ¿Gustaríalle participar en cursos de formación sobre o uso do tacógrafo?
Sí

Non

NS/NC

PF.4.1 ¿Por qué?
No puiden facer ningún
Teño dificultades no seu uso
Outras (indique cal)
___________________________
___________________________
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NECESIDADES E RECURSOS FORMATIVOS NO USO E MANEXO DO TACÓGRAFO
NRF.1 ¿Utiliza o tacógrafo?
Sí
Non
NS/NC

Dixital
Analóxico
NS/NC

Siemens
Actia
Stoneridge
NS/NC

NRF.1.1 ¿Con que problema se atopa, principalmente, ó usar o tacógrafo
analóxico? (Marcar unha soa opción)
Activar o dispositivo regulador que indica a tarefa que está realizando
(conducción, traballo distinto á conducción, descanso…).
Utilizar e conservar os discos de manera adecuada.
Identificar o significado dos pictogramas.
Outros (indique cal)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NRF.1.2 ¿Con que problema se atopa, principalmente, ó usar o tacógrafo
dixital? (Marcar unha soa opción)
Introducir os datos manualmente.
Confirmar as advertencias.
Descargar os datos.
Identificar o significado dos pictogramas.
Outros (indique cal)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NRF. 2 Normalmente ¿que recurso utiliza para solucionar os seus problemas co uso do
tacógrafo? (Marcar unha soa opción)
Pregunto os meus compañeiros
Consulto o manual de instruccións.
Chamo á centralita.
Acudo a algunha asociación ou sindicato
Outros (indique cal)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NRF.3 Aproximadamente ¿cantas veces ó mes necesita consultar aspectos
relacionados co tacógrafo?
Número de veces
NRF.4 Valore as seguintes afirmacións relacionadas co uso de tacógrafo en función
de se lle parece Moi negativo, Negativo, Nin positivo nin negativo, Positivo ou Moi
positivo.
1

2

3

4

5

Estou localizado pola empresa

Moi Negat.

Negativo

Nin pos. nin neg.

Positivo

Moi Posit.

Obrígame a autoevaluar a conducción

Moi Negat.

Negativo

Nin pos. nin neg.

Positivo

Moi Posit.

Regulariza o tempo de descanso

Moi Negat.

Negativo

Nin pos. nin neg.

Positivo

Moi Posit.

Informa da distancia percorrida

Moi Negat.

Negativo

Nin pos. nin neg.

Positivo

Moi Posit.

Informa da velocidade de conducción

Moi Negat.

Negativo

Nin pos. nin neg.

Positivo

Moi Posit.

NRF.5 Ademais dos sinalados anteriormente, ¿existe algún aspecto máis sobre o uso
do tacógrafo que queira comentar? ¿Cal?

NRF.6 ¿Dispón de ordenador (PC) na casa?
Sí
Non

Por término medio ¿Cántas horas o utiliza á semana?

NRF.7 ¿Leva ordenador portátil cando fai as viaxes de traballo?
Sí
Non

FOLLA DE CONTROL PARA O ENQUISADOR

CUBRIR Ó FINALIZAR A ENQUISA
A duración da enquisa foi…
Menor a 10 minutos
Entre 10 e 20 minutos
Entre 20 e 30 minutos
Maior a 30 minutos
Nome: …………………………………………………...
Firma: ………………………………………….

DATA: …... /…… / 2008.
Número de enquisa: ……….
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ANEXO II: CUESTIONARIO PRETEST
O seguinte cuestionario realizouse co obxeto de coñecer o Nivel de Coñecementos
previos que teñen os condutores de Transporte de Mercadorías en materia de Uso
dos Tacógrafos Analóxicos e Dixitais e na Aplicación dos Tempos de Traballo e de
Descanso.

O cuestionario está composto de quince preguntas tipo test ante as que os
condutores deben responder se son verdadeira ou falsas cada unha das
afirmacións que se expoñen e completar a información que falta.
É importante, resaltar que non se trata dunha proba de avaliación se non dun
instrumento que nos permite analizar o grao de coñecementos que posúen os
alumnos/as no uso e manexo do tacógrafo dixital. Motivo polo cal, solicitamos a súa
cooperación na cumplimentación deste cuestionario, co fin de, acadar toda a
información posible para o noso estudio.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
A Política de Confidencialidade seguida por Femxa Formación S.L. en relación aos
datos persoais, profesionais e aportacións dos colaboradores externos desenvólvese
a través dos seguintes aspectos:
•

A información aportada será utilizada por Femxa Formación, S.L. única e
exclusivamente para o desenvolvemento do proxecto anteriormente
mencionado.

•

Se existe expreso requirimento da entidade financiadora, esta información
poderá ser remitida á mesma con finalidade de supervisión e control.

•

Unha vez que dita información pasa a coñecemento da entidade financiadora
esta comprométese a protexela acolléndose á Lei Orgánica 15/1999, de

13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
•

Se precisa máis información non dubide en poñerse en contacto connosco a
través da nosa páxina web www.femxa.com ou do teléfono 902 100 986.
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DATOS PERSOAIS
APELIDOS E NOME:

IDADE:

ANOS COMO CONDUTOR:

EMPRESA

DATA E LUGAR DE REALIZACIÓN DA PROBA
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INDIQUE SE AS SEGUINTES AFIRMACIÓNS SON VERDADEIRAS OU FALSAS

1. Se o vehículo estivese provisto de Tacógrafo Analóxico (utiliza discodiagrama), o condutor deberá levar a bordo a seguinte documentación...

•

Disco-diagrama do día en curso e os utilizados polo condutor nos 28 días
anteriores;

•

A tarxeta de condutor se está en posesión dela e foi utilizada nos 28 días
anteriores;

•

Calquera rexistro manual (rexistros efectuados no suposto de avaría do
tacógrafo).

•

Impresións realizadas como consecuencia de conducións realizadas sen
tarxeta de condutor en vehículos provistos de tacógrafo dixital) durante os
28 días anteriores.

VERDADEIRO

FALSO

2. Se o vehículo está provisto de tacógrafo dixital, o condutor deberá levar a bordo
a seguinte documentación...

•

A tarxeta de condutor;

•

Os discos-diagrama correspondentes ás conducións realizadas en vehículos
provistos de tacógrafo analóxico nos 28 días anteriores;

•

Calquera rexistro manual (rexistros realizados no suposto de avaría do
tacógrafo) e impresión (impresións efectuadas como consecuencia de
conducións realizadas sen tarxeta de condutor en vehículos provistos de
tacógrafo dixital) durante os 28 días anteriores.

VERDADEIRO

FALSO
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3. O condutor está obrigado a levar consigo 28 discos-diagrama.

VERDADEIRO

FALSO

4. Para realizar o cómputo do Período de Condución Semanal, deberemos sumar
aquela condución realizada entre as 0 horas do luns e as 24 horas do domingo
seguinte.

VERDADEIRO

FALSO

5. Cando remata a súa Xornada Laboral, ten que retirar a tarxeta do Tacógrafo.

VERDADEIRO

FALSO
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DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS, INDIQUE CAL É A CORRETA: “A, B OU C”
MARCANDO CUNHA CRUZ NA CASILLA QUE CORRESPONDA

6. O Período de Descanso Diario deberase levar a cabo no prazo de 24 horas
contadas a partir do momento en que o condutor...

a) Inicie a súa Xornada de Traballo.

b) Faga o segundo descanso.

c) Chegue ao seu destino.

7. En cada período de 24 horas o condutor deberá gozar dun descanso
continuado e ininterrompido de polo menos

a) 2 horas

b) 24 horas

c) 11 horas

8. O descanso poderá ser tomado en 2 períodos, sendo o primeiro deles de polo
menos 3 horas ininterrompidas e o segundo de polo menos...

a) 9 horas

b) 1 hora

c) 5 horas
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9. No suposto de atoparse dous condutores a bordo do vehículo, o prazo en que
se deberá gozar do descanso diario é de 30 horas, debendo cada un deles
descansar polo menos...

a) 2 horas consecutivas.

b) 15 horas consecutivas.

c) 9 horas consecutivas.

10. A norma define a semana como aquel período abranguido entre as..

a) 0 horas do luns e as 24 horas do domingo.

b) 0 horas do luns ata 0 horas do seguinte luns.

c) 0 horas do luns ata 0 horas do venres.

11. Se precisase cambiar de vehículo, comprobará...

a) Se o disco que viña utilizando é válido para
o tacógrafo do novo vehículo.

b) Nada, non é necesario.

c) Se uso tacógrafo, non podo cambiar de vehículo.
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12. No suposto de que o disco do primeiro vehículo fose válido para o tacógrafo do
segundo vehículo, OBRIGATORIAMENTE....

a) Utilizarei ese mesmo disco-diagrama escribíndolle
as correspondentes anotacións ao dorso.

b) Utilizarei ese mesmo diagrama sen anotacións
ao dorso.

13. O condutor que realice efectivamente a tarefa de condución deberá levar sempre a
súa tarxeta inserida...

a) Na rañura 1 do tacógrafo.

b) Na rañura 2 do tacógrafo.

14. O condutor que actúa como segundo condutor levará a súa tarxeta inserida...

a) Na rañura 2 do tacógrafo.

b) Na rañura 1 do tacógrafo.

44

COMPLETE A INFORMACIÓN QUE FALTA.

15. O condutor, antes de introducir o seu disco- diagrama no tacógrafo, deberá
cubrir os datos obrigatorios, que son os seguintes:

Ao inicio da xornada:

Nome e apelidos
Lugar en que inicia o servizo

Ao finalizar a xornada:

Lugar en que finaliza o servizo

45

ANEXO III: CUESTIONARIO POSTEST
O seguinte cuestionario realizouse co obxeto de coñecer o Nivel de Coñecemento
que teñen os condutores de Transporte de Mercadorías en materia de Uso dos
Tacógrafos Analóxicos e Dixitais e na Aplicación dos Tempos de Traballo e de
Descanso, que participaron na experiencia piloto da ferramenta “conducíndo-te”
O cuestionario está composto de quince preguntas tipo test ante as que os
condutores deben responder se son verdadeira ou falsas cada unha das
afirmacións que se expoñen e completar a información que falta.
É importante, resaltar que non se trata dunha proba de avaliación se non dun
instrumento que nos permite analizar o grao de coñecementos que posúen os
alumnos/as no uso e manexo do tacógrafo dixital tras a realización da proba piloto.
Motivo polo cal, solicitamos a súa cooperación na cumplimentación deste
cuestionario, co fin de, acadar toda a información posible para o noso estudio.

O alumno/a debe remitirnos este cuestionario, totalmente cuberto, por correo
postal franqueado empregando o sobre que se adxunta na documentación para a
elaboración da Proba Piloto (Cuestionario, Pack de Grupo Femxa Formación)
Solicitamos que este envío se faga, a ser posible, antes do 19
2008, sendo a data límite o 22 de agosto de 2008.

de agosto de

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
A Política de Confidencialidade seguida por Femxa Formación S.L. en relación aos
datos persoais, profesionais e aportacións dos colaboradores externos desenvólvese
a través dos seguintes aspectos:
•

A información aportada será utilizada por Femxa Formación, S.L. única e
exclusivamente para o desenvolvemento do proxecto anteriormente
mencionado.

•

Se existe expreso requirimento da entidade financiadora, esta información
poderá ser remitida á mesma con finalidade de supervisión e control.

•

Unha vez que dita información pasa a coñecemento da entidade financiadora
esta comprométese a protexela acolléndose á Lei Orgánica 15/1999, de

13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
•

Se precisa máis información non dubide en poñerse en contacto connosco a
través da nosa páxina web www.femxa.com ou do teléfono 902 100 986.
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DATOS PERSOAIS
APELIDOS E NOME:

IDADE:

ANOS COMO CONDUTOR:

EMPRESA

DATA E LUGAR DE REALIZACIÓN DA PROBA
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INDIQUE SE AS SEGUINTES AFIRMACIÓNS SON VERDADEIRAS OU FALSAS

1. Se o vehículo estivese provisto de Tacógrafo Analóxico (utiliza discodiagrama), o condutor deberá levar a bordo a seguinte documentación...

•

Disco-diagrama do día en curso e os utilizados polo condutor nos 28 días
anteriores;

•

A tarxeta de condutor se está en posesión dela e foi utilizada nos 28 días
anteriores;

•

Calquera rexistro manual (rexistros efectuados no suposto de avaría do
tacógrafo).

•

Impresións realizadas como consecuencia de conducións realizadas sen
tarxeta de condutor en vehículos provistos de tacógrafo dixital) durante os
28 días anteriores.

VERDADEIRO

FALSO

2. Se o vehículo está provisto de tacógrafo dixital, o condutor deberá levar a bordo
a seguinte documentación...

•

A tarxeta de condutor;

•

Os discos-diagrama correspondentes ás conducións realizadas en vehículos
provistos de tacógrafo analóxico nos 28 días anteriores;

•

Calquera rexistro manual (rexistros realizados no suposto de avaría do
tacógrafo) e impresión (impresións efectuadas como consecuencia de
conducións realizadas sen tarxeta de condutor en vehículos provistos de
tacógrafo dixital) durante os 28 días anteriores.

VERDADEIRO

FALSO
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3. O condutor está obrigado a levar consigo 28 discos-diagrama.

VERDADEIRO

FALSO

4. Para realizar o cómputo do Período de Condución Semanal, deberemos sumar
aquela condución realizada entre as 0 horas do luns e as 24 horas do domingo
seguinte.

VERDADEIRO

FALSO

5. Cando remata a súa Xornada Laboral, ten que retirar a tarxeta do Tacógrafo.

VERDADEIRO

FALSO
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DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS, INDIQUE CAL É A CORRETA: “A, B OU C”
MARCANDO CUNHA CRUZ NA CASILLA QUE CORRESPONDA

6. O Período de Descanso Diario deberase levar a cabo no prazo de 24 horas
contadas a partir do momento en que o condutor...

d) Inicie a súa Xornada de Traballo.

e) Faga o segundo descanso.

f)

Chegue ao seu destino.

7. En cada período de 24 horas o condutor deberá gozar dun descanso
continuado e ininterrompido de polo menos

d) 2 horas

e) 24 horas

f)

11 horas

8. O descanso poderá ser tomado en 2 períodos, sendo o primeiro deles de polo
menos 3 horas ininterrompidas e o segundo de polo menos...

d) 9 horas

e) 1 hora

f)

5 horas
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9. No suposto de atoparse dous condutores a bordo do vehículo, o prazo en que
se deberá gozar do descanso diario é de 30 horas, debendo cada un deles
descansar polo menos...

d) 2 horas consecutivas.

e) 15 horas consecutivas.

f)

9 horas consecutivas.

10. A norma define a semana como aquel período abranguido entre as..

d) 0 horas do luns e as 24 horas do domingo.

e) 0 horas do luns ata 0 horas do seguinte luns.

f)

0 horas do luns ata 0 horas do venres.

11. Se precisase cambiar de vehículo, comprobará...

d) Se o disco que viña utilizando é válido para
o tacógrafo do novo vehículo.

e) Nada, non é necesario.

f)

Se uso tacógrafo, non podo cambiar de vehículo.
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12. No suposto de que o disco do primeiro vehículo fose válido para o tacógrafo do
segundo vehículo, OBRIGATORIAMENTE....

a) Utilizarei ese mesmo disco-diagrama escribíndolle
as correspondentes anotacións ao dorso.

b) Utilizarei ese mesmo diagrama sen anotacións
ao dorso.

13. O condutor que realice efectivamente a tarefa de condución deberá levar sempre a
súa tarxeta inserida...

a) Na rañura 1 do tacógrafo.

b) Na rañura 2 do tacógrafo.

14. O condutor que actúa como segundo condutor levará a súa tarxeta inserida...

c) Na rañura 2 do tacógrafo.

d) Na rañura 1 do tacógrafo.
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COMPLETE A INFORMACIÓN QUE FALTA.

15. O condutor, antes de introducir o seu disco- diagrama no tacógrafo, deberá
cubrir os datos obrigatorios, que son os seguintes:

Ao inicio da xornada:

Nome e apelidos
Lugar en que inicia o servizo

Ao finalizar a xornada:

Lugar en que finaliza o servizo
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ANEXO IV: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN.

O propósito deste cuestionario é coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con
respeto a Ferramenta Didáctica Conducíndo-te. Para concluír o seu agrado,
teranse en conta as súas valoracións acerca dos 4 Produtos Formativos que
configuran a Ferramenta Didáctica:

•

C.D- ROM

•

Guía en Papel.

•

C.D. Audio

•

Block de Fichas Didácticas.

Para avaliar o grao de satisfación dos usuarios con respeto aos produtos formativos
referidos, plantéxanse afirmacións (para cada um dos produtos) referidas aos 5
seguintes criterios:

•

Facilidade de Acceso ao Produto.

•

Utilidade.

•

Visualización.

•

Escoita.

•

Letura.

O alumno/a debe sinalar cunha cruz (X) para indicar a valoración que lle outorga a
cada unha das afirmacións presentadas neste cuestionario. A escala de valoración
está entre o 1 e o 5, sendo o 1 a puntuación máxima para o desacordo e o 5 a
máxima para o acordo. Por exemplo, se o alumno/a non está nada de acordo cos
obxectivos do curso, sinalará cunha cruz o valor 1.

Unha vez cuberto o cuestionario o alumno/a ten que remitilo a Femxa Formación
S.L. por correo postal franqueado, empregando o sobre que se adxunta na
documentación do curso. Solicitamos que este envío se faga, a ser posible, antes
do 19 de agosto de 2008, sendo a data límite o 22 de agosto de 2008.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE

A Política de Confidencialidade seguida por Femxa Formación S.L. en relación aos
datos persoais, profesionais e aportacións dos colaboradores externos desenvólvese
a través dos seguintes aspectos:

•

A información aportada será utilizada por Femxa Formación, S.L. única e
exclusivamente

para

o

desenvolvemento

do

proxecto

anteriormente

mencionado.
•

Se existe expreso requirimento da entidade financiadora, esta información
poderá ser remitida á mesma con finalidade de supervisión e control.

•

Unha vez que dita información pasa a coñecemento da entidade financiadora
esta comprométese a protexela acolléndose á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Se precisa máis información non dubide en poñerse en contacto connosco a través
da nosa páxina web www.femxa.com ou do teléfono 902 100 986.

DATOS IDENTIFICATIVOS DO ALUMNO
Nome:
Apelidos:
Idade:
Estudios:
Anos como condutor:
Dirección postal:
Teléfono de contacto:
Dirección de correo electrónico:
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Sinalar cunha cruz (X). A escala de valoración está entre o 1 e o 5, sendo o 1 a puntuación máxima
para o desacordo e o 5 a puntuación máxima para o acordo.

Conducíndo-te

1 = En Desacordo.
2 = Moi Desacordo.
3 = De Acordo

CD-ROM

4 = Bastante de Acordo.
5 = Moi de Acordo.

1
USO
É de fácil manexo
Ten unha estrutura e un deseño atractivo
Permite unha navegación lóxica e estruturada
Funciona correctamente
CONTIDOS
Están ben presentados
Son de fácil comprensión
Son relevantes
Responden as súas necesidades formativas
Combinan satisfactoriamente a teoría coa práctica
Teñen unha aplicación práctica
A información complementaria (enlaces, bibliografía,
etc.) que se inclúe no CD-Rom ofrece a posibilidade de
profundar nos contidos
Ten unha estrutura e un deseño atractivo
O tamaño da letra é o axeitado
Son actualizados.

¿Qué valoración xeral lle daría ao Produto Formativo
Conducindo-te CD-ROM.







Nada satisfactoria
Pouco satisfactoria
Satisfactoria
Bastante satisfactoria
Moi satisfactoria
Non Sabe /Non Contesta
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2

3

4

5

Sinalar cunha cruz (X). A escala de valoración está entre o 1 e o 5, sendo o 1 a puntuación máxima
para o desacordo e o 5 a puntuación máxima para o acordo.

Conducíndo-te

1 = En Desacordo.
2 = Moi Desacordo.
3 = De Acordo

4 = Bastante de Acordo.
5 = Moi de Acordo.

CD_ AUDIO

1
ESCOITA.
O son ten calidade.
As voces dos personaxes identifícanse sen dificultade.
O feito de que no CD de Audio haxa dous personaxes
facilita a asimilación dos contidos.
A duracción das pistas é adecuada.
CONTIDOS.
Están ben presentados
Son de fácil comprensión
Son relevantes
Responden as súas necesidades formativas
Combinan satisfactoriamente a teoría coa práctica
Teñen unha aplicación práctica
Son actualizados

¿Qué valoración xeral lle daría ao Produto Formativo
Conducindo-te CD-AUDIO.







Nada satisfactoria
Pouco satisfactoria
Satisfactoria
Bastante satisfactoria
Moi satisfactoria
Non Sabe /Non Contesta
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2

3

4

5

Sinalar cunha cruz (X). A escala de valoración está entre o 1 e o 5, sendo o 1 a puntuación máxima
para o desacordo e o 5 a puntuación máxima para o acordo.

Conducíndo-te

1 = En Desacordo.
2 = Moi Desacordo.
3 = De Acordo

4 = Bastante de Acordo.
5 = Moi de Acordo.

GUÍA

1
VISUALIZACIÓN
O tamaño da tipografía e o axeitado.
As imaxes son de calidade.
O tamaño da Guía é o axeitado.
CONTIDOS
Están ben presentados
Son de fácil comprensión
Son relevantes
Responden as súas necesidades formativas
Teñen unha aplicación práctica
Son actualizados

¿Qué valoración xeral lle daría ao Produto Formativo
Conducindo-te GUÍA
 Nada satisfactoria
 Pouco satisfactoria
 Satisfactoria
 Bastante satisfactoria
 Moi satisfactoria
 Non Sabe /Non Contesta
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Sinalar cunha cruz (X). A escala de valoración está entre o 1 e o 5, sendo o 1 a puntuación máxima
para o desacordo e o 5 a puntuación máxima para o acordo.

1 = En Desacordo.
2 = Moi Desacordo.
3 = De Acordo

Conducíndo- te

4 = Bastante de Acordo.
5 = Moi de Acordo.

BLOCK DE FICHAS
DIDÁTICAS

VISUALIZACIÓN

1

O tamaño da tipografía e o axeitado
As imaxes son de calidade
O tamaño da Guía é o axeitado
CONTIDOS
Teñen unha estrutura lóxica.
Son claros.
Son adecuados .
Solucionan Dúbidas
Son actualizados.
Son aplicables ao meu día a día no traballo.
O formato permite consultar as fichas de xeito rápido.
Os contidos das fichas son importantes na execución da
miña atividade profesional.
En xeral, estou satisfetito co Block de Fichas.

¿Qué valoración xeral lle daría ao Produto Formativo
Conducindo-te BLOCK DE FICHAS DIDÁTICAS







Nada satisfactoria
Pouco satisfactoria
Satisfactoria
Bastante satisfactoria
Moi satisfactoria
Non Sabe /Non Contesta
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Acción Complementaria:
ESTUDO DAS NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA NORMATIVA
SOBRE A APLICACIÓN DOS TEMPOS DE TRABALLO E DESCANSO,
E NO USO
DO TACÓGRAFO DIXITAL NO SECTOR DO TRANSPORTE DE
MERCADORÍAS POR ESTRADA.

