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QUE É?

Módulo de carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos. Son prácticas de carácter non laboral
que se desenvolven nun ámbito produtivo real, con contidos consistentes na realización de actividades
produtivas propias do perfil profesional que se realizan de xeito presencial.

Indispensable para a obtención do título académico.

FINALIDADES:

Completar a formación adquirida no centro educativo.
Adquirir a competencia profesional de cada título e unha madureza profesional motivadora de futuras
aprendizaxes.
Avaliar e acreditar os aspectos máis relevantes da competencia requirida no emprego.
Adquirir o coñecemento da organización produtiva e o sistema de relacións sociolaborais do centro
de traballo co fin de facilitar a súa futura inserción laboral.

MATRÍCULA

O acceso ao módulo FCT producirase só cando o alumnado teña unha avaliación positiva en to-
dos os módulos profesionais do ciclo formativo realizados no centro educativo.
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Alumnado en réxime ordinario en 2º curso: non ten que facer unha matrícula específica, xa está matri-
culado. Sí ten que matricularse en sucesivas convocatorias no caso de non superala.

Alumnado en réxime modular (presencial e distancia): matricularanse no mes inmediatamente anterior
ao comezo da FCT. 

Para o período Outubro-Decembro poderán tamén matricularse na 2º quincena de xullo.

PERÍODOS DE REALIZACIÓN E DURACIÓN DA FCT: 

Realizar a FCT fóra da Comunidade Autónoma de Galicia ou en máis de dous centros de traballo,
require autorización do Servizo de Inspección Educativa. Outras autorizacións e casos excepcionais,
consultar a Orde do 28 febreiro de 2007 pola que se regula o módulo de FCT.

Para realizar a FCT no extranxeiro (Erasmus), consultar co Coordinador de Programas Internacionais
do CIFP. 

REALIZACIÓN DA FCT:

- O horario das prácticas adaptarase ao horario laboral do Centro de traballo. 

- Titorías presenciais no Centro educativo: cada quincena o alumnado terá que asistir ao Centro no
día e horario indicado, para realizar actividades de seguimento, asesoramento e apoio. A asistencia é
obrigatoria xa que computa dentro da duración da FCT.

- Cada alumno/a terá unha carpeta de seguimento e avaliación do módulo de FCT que custodiarará
o alumnado ata o final do período, e que inclúe os seguintes documentos: identificación do alumno/a,
plan individualizado, follas semanais de actividades e a folla de peche.

Nas follas semanais o alumnado reflectirá as tarefas diarias que desenvolva na empresa, que supervi -
sarán as titorías durante a xornada quincenal no centro educativo.

- Avaliación da FCT: No plan individualizado se reflectirán os RA traballados polo alumnado durante a
FCT, para determinar o APTO ou NON APTO da cualificación do módulo. No caso de ser cualificado
como “Non Apto”, o alumnado terá dereito a unha segunda convocatoria. No caso de non superar esta,
podería solicitar á Consellería unha extraordinaria.

- Deberes do alumnado:

1. Cumprir as indicacións das titorías e comunicarlle calquera incidencia que poida xurdir.

2. Incorporarse e asistir a empresa puntualmente nas datas e horario indicado. De sufrir algún percan-
ce que impida a asistencia puntual ao traballo, deberá comunicalo tanto ao titoría da empresa como ao
do Centro educativo.
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RÉXIME ORDINARIO Abril-Xuño

Outubro-Decembro

PERÍODO
ORDINARIO

PERÍODOS
 EXTRAORDINARIOS

Outubro-Decembro
Xaneiro-Marzo

Abril-Xuño

RÉXIME MODULAR
(PRESENCIAL E DISTANCIA)

Outubro-Decembro
Xaneiro-Marzo

Abril-Xuño

DURACIÓN FPB CM CS

40 51 48

En HORAS 320 410 384

En DÍAS 
(Xornada completa)



3. O alumnado deberá xustificar documentalmente as faltas de asistencia (certificado médico, etc)

4. Cumplir dilixentemente as funcións e tarefas encomendadas pola titoría da empresa.

5. Cumplir as normas de seguridade e saúde, e calquera outra norma de conducta ou disciplinaria si-
nalada pola empresa en canto ao uso de instalacións, equipamentos, materiais, vestimenta adecuada,
hixiene persoal, etc.

6. O alumnado deberá gardar confidencialidade de toda a información e documentación que se lle en-
tregue ou á que teña acceso no desenvolvemento das súas funcións na empresa (non divulgar infor-
mación da empresa, usuarios, etc no seu ámbito persoal nin nas redes sociais)

7. O alumnado manterá unha actitud correcta e respetuosa no entorno da empresa (responsables da
empresa, compañeiros, traballadores, clientela/usuarios, etc)

EXENCIÓN DA FCT: 

O módulo de FCT é susceptible de exención pola súa correspondencia  coa experiencia laboral.  
A exención poderá ser total ou parcial, dependendo da correspondencia que haxa entre a experiencia
acreditada e os contidos do módulo formativo de FCT. 

Débese acreditar unha experiencia laboral correspondente ao traballo a tempo completo dun ano, re-
lacionada cos estudos profesionais respectivos. No caso de contratos a tempo parcial, os días de coti-
zación deberán ser equivalentes a un ano a tempo completo.

A exención requirirá,  ademais  de cumprir  o  requisito  de experiencia  laboral,  a  matrícula  previa
do alumno ou da alumna nun centro docente autorizado para impartir ensinanzas conducentes ao título
do ciclo formativo correspondente.

O alumno ou a alumna deberán presentar, polo menos 20 días hábiles antes do inicio da FCT,  na
secretaría do centro a seguinte documentación:

a) Solicitude á dirección do centro docente onde se estea matriculado.

b)Certificación da Tesouraría Xeral da Segurida de Social, ou da mutualidade laboral á que se estivese
afiliado ou afiliada, na que conste a empresa, a categoría laboral, o grupo de cotización e o período de
contratación ou, de ser o caso, o período de cotización en réxime especial de traballadores autónomos,
ou calquera outro medio de proba admitido en dereito.

c) Certificación da empresa na que se indique especificamente a duración do contrato, as actividades
desenvolvidas e o período en que se realizaron estas actividades. No caso de traballadores e traballa-
doras por conta propia, certificación de alta no censo de obrigados tributarios, cunha antigüidade dun
ano, así como unha declaración da persoa interesada das actividades máis representativas. 

O acordo da concesión ou non da exención total ou parcial comunicaráselle por escrito á persoa soli-
citante no prazo de 10 días.

RENUNCIA Á FCT: 

O  alumnado  poderá  solicitar  a  renuncia  ao  módulo  de  FCT  e,  xa  que  logo,  á  súa
avaliación, co fin de non esgotar as dúas posibilidades de matrícula previstas para o réxime ordinario,
acreditando algunha das seguintes circunstancias:

a) Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico.
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b) Incorporación laboral acreditada mediante contrato de traballo.

c) Obrigas de tipo familiar xustificadas que impidan a normal dedicación aos estudos.

d) Outras de carácter análogo que a dirección do centro estime oportuno, por proposta do equipo do-
cente.

As solicitudes de renuncia deberán presentarse perante o director/a do centro nun prazo de,  cando
menos, dous meses antes da avaliación final do módulo da FCT. A dirección resolverá no prazo-
máximo de dez días.

EXCLUSIÓN DA FCT: 

Un alumno poderá ser excluído dun convenio para a realización da FCT nos seguintes casos:

a)Por faltas de asistencia. O proxecto curricular do ciclo concretará o número de faltas que implica esta
exclusión do convenio. En todo caso, o número de faltas non poderá ser superior ao 10% das horas da
duración do módulo.

b)  Por  actitude  incorrecta,  atendendo  ao  código  disciplinario  da  empresa,  ou  por  falta  de
aproveitamento, logo de audiencia ao alumno ou á alumna.

A interrupción da FCT en casos de forza maior, accidente, doenza, embarazo ou similar polos ques-
enecesite ampliar a duración do período ordinario non necesita autorización no caso de que o período-
que se amplíe sexa inferior a un mes. Nestes casos cumprirá asinar un novo convenio que inclúa ope-
ríodo ampliado. O alumnado implicado quedará pendente de avaliación e será avaliado ao rematar a
FCT. Se o período de interrupción é superior a un mes oalumnado deberá solicitar renuncia aomódulo
de FCT e volver a facelo de novo.

O alumnado non poderá percibir retribución económica ningunha pola súa actividade formativa ni polos
resultados que puidesen derivarse dela.

AXUDAS FCT: 

Cada ano convócasen axudas ecónomicas para compensar parcialmente os gastos de desprazamento para a
realización da FCT. 

A convocatoria publícase, xeralmente, en maio-xuño de cada ano e nela se establecen os requisitos, prazos e
forma de presentar as solicitudes.

As solicitudes, xunto co resto dos anexos requiridos, serán facilitados ao alumnado polo centro educativo no
que estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo ou FP dual. Toda esta docu-
mentación xerarase a través da aplicación informática www.edu.xunta.es/fct.

PÓLIZA DE SEGUROS: 

Existe unha póliza de seguros que cubre os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado que cursa a
FCT. Podes consultala no enlace. 

 

MÁIS INFORMACIÓN: 

Podes consultar a normativa aplicable e máis información sobre a FCT no enlace. 
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