
 

INSTRUCIÓNS: DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DO SISTEMA EDUCATIVO E NAS ENSINANZAS DE RÉXIME 
ESPECIAL: 

 
Ao abeiro das Instrucións do 23 de abril de 2020 (axuntamos as mesmas en arquivo en pdf) 

realizamos as seguintes aclaracións e puntualizacións sobre as mesmas: 
 

 
 Nos ciclos de grao superior substituírase a FCT, integrando a realización da formación en 
centros de traballo e o módulo de proxecto nun único módulo de 245 horas, coa realización dun 
Proxecto no que se integre os resultados de aprendizaxe do módulo de FCT, e os resultados de 
aprendizaxe do módulo profesional de Proxecto establecidos no currículo de cada título.  
 Nos ciclos de grao medio e de grao profesional básico, substituírase a FCT por unha proposta 
de actividades asociadas á contorna laboral, segundo o modelo do anexo I. 
 Nas ensinanzas deportivas de grao superior quedarán integrados, de maneira excepcional, os 
módulos de Formación práctica e de Proxecto final, cunha duración total de 150 horas. A realización 
dos dous módulos realizarase de xeito integrado, coa realización dun Proxecto. 
 Nas ensinanzas deportivas de grao medio, a estadía en contornos produtivos propia do módulo 
de Formación práctica substituírase por unha proposta de actividades asociadas a situacións 
reais de traballo ou práctica deportiva. 
 
 Formación en centros de traballo: (Soamente se o alumnado o solicita e hai posibilidade) 
A maiores, se as circunstancias sanitarias e o proceso de desescalada o permiten, e o alumnado 
desexa facer a formación en centros de traballo en situacións reais de traballo, poderán facelo en 
días non lectivos e/ou ampliando ao máximo as horas diarias de estadía na empresa, na medida en 
que as características de cada sector produtivo ou de servizos o permitan. Sendo 220 horas no caso 
de ciclos de grao medio e de grao superior, 130 horas nos ciclos de grao profesional básico e 110 
horas nas ensinanzas deportivas de grao superior.  No caso de darse esta situación nos ciclos de 
grao superior, o equipo docente reaxustará a carga horaria do Proxecto.  
Casos: 

 Se o alumnado quere titular en xuño, a FCT terá que rematarse antes da avaliación final do 22 
de xuño.  

 Se o alumnado quere titular en setembro, a FCT terá que rematarse antes do 31 de agosto de 
2020. 
 

 Renuncia a realizar a FCT 
O alumnado dos ciclos de grao superior, grao medio, grao profesional básico e ensinanzas deportivas, 
que de xeito voluntario desexen realizar o módulo de FCT a partir do 1 de setembro de 2020, 
poderán renunciar a realizar a FCT no período ordinario, presentando solicitude segundo o Anexo II, 
antes do 30 de xuño,  matriculándose en calquera dos períodos extraordinarios do curso 2020_2021: 

 Setembro-Decembro 
 Xaneiro-Marzo (Pendente de confirmar en ensinanzas deportivas) 
 Abril-Xuño 

Para os efectos de non consumir a convocatoria asociada á matrícula do curso 2019-2020, 
será avaliada como unha renuncia, indicando en observacións “COVID19 - curso 2019-2020”. 

O alumnado pode optar por realizar o módulo de Proxecto no período establecido con carácter 
xeral ou ben no momento de realizar a FCT, aínda que a avaliación efectiva se fará cando se 
realice a FCT. 

 
 O alumnado afectado pola suspensión ou a interrupción da mobilidade para a realización do 
módulo de FCT por causa da pandemia COVID-19, no marco do programa de mobilidade Erasmus+ 
ou de calquera outra mobilidade, poderá acollerse a algunha das alternativas indicadas anteriormente 
para iniciar ou continuar o desenvolvemento do módulo tanto dentro como fóra do territorial español, 
de ser o caso. 
 
 
 



 

 Avaliación de módulo de FCT e de Proxecto: 
 Nos ciclos de grao superior, a avaliación do módulo de FCT e do módulo de Proxecto, 

derivará na cualificación do módulo de Proxecto de maneira numérica, entre un e dez, sen 
decimais, e a cualificación do módulo profesional de Formación en centros de traballo 
cualificarase como “apto/a” ou “non apto/a”, e non se terá en conta para calcular a nota 
media do expediente académico. 

 Nos ciclos de grao medio e nos ciclos de formación profesional básica, a avaliación 
do módulo de FCT realizarase de conformidade co disposto no artigo 26.2 da Orde do 12 
de xullo de 2011. 

 Para os efectos de avaliación das ensinanzas deportivas, na realización dos módulos con 
carácter integrado o módulo de formación práctica e o de proxecto final cualificaranse como 
“apto/a” ou “non apto/a”, sen que se teña en conta para a cualificación final do ciclo. 

 
 Modalidade de formación profesional dual 
Con carácter xeral, o alumnado realizará as actividades formativas nos centros de traballo segundo o 
establecido nos convenios e/ou acordos de colaboración coas empresas. 

 
Se por motivo da crise sanitaria do COVID-19 a formación nos centros de traballo non é posible: 
 No caso do alumnado que estea a cursar o terceiro curso do ciclo, en función do tempo 

que estivese na empresa e dos resultados de aprendizaxe adquiridos, o equipo docente 
valorará a realización dun Proxecto no que se integre os resultados de aprendizaxe do 
módulo de FCT, e os resultados de aprendizaxe do módulo profesional de Proxecto 
establecidos no currículo de cada título. Poderá titular nas data establecidas para o resto 
das ensinanzas.  

 No caso do alumnado que estea a cursar o primeiro curso do ciclo e tiña programada 
formación na empresa neste período de crisis a setembro, o equipo docente reprogramará 
para cada alumno/a a súa formación, planificando actividades de reforzo dos aspectos 
que non serán abordados na empresa. Poderá ser avaliado dos módulos e rematar o 
curso escolar nas datas establecidas para o resto das ensinanzas.  

 
 
 

 
ANEXO I: ACTIVIDADES ASOCIADAS Á CONTORNA LABORAL NOS CICLOS DE GRAO MEDIO   
E NOS CICLOS DE FP BÁSICA 
Modelos de guión 

 Modelo A: Destinado a alumnado de ciclos de grao medio ou de FP básica 
 Modelo B: Destinado principalmente a alumnado de ciclos de FP básica  

 
 
 
ANEXO II: REALIZACIÓN DO MÓDULO DE FCT E DO MÓDULO DE PROXECTO (COVID-19) 

 Realizar FCT +  Proxecto noutro curso académico 
 Realizar o módulo de Proxecto no período establecido con carácter xeral (pero FCT 

noutro curso académico) 
(Mala redacción do documento, que da lugar a confusión). 

 
 
 
Estas  instrucións  poden  ter  modificacións,  puntualizacións  que  serán  debidamente informadas de 
ser preciso. 

 
 

O Equipo Directivo 
 

Vilagarcía de Arousa, 29 de abril de 2020 


