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INTRODUCIÓN: 

Neste documento recompílanse os aspectos básicos a nivel organizativo e lexislativo da FCT 

(Formación en Centros de Traballo) para proporcionar unha información básica deste módulo, 

que, esperamos, sexa de utilidade. 

 

ASPECTOS XERAIS: 

O módulo profesional de FCT é un bloque coherente de formación profesional que se desenvolve 

en empresas ou institucións en situacións reais de traballo tal como establece a Orde do 28 de 

febreiro de 2007 (DOG do 8 de marzo), pola que se regula o módulo profesional de formación en 

centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros 

educativos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvolverase procurando aplicar as 

competencias profesionais adquiridas no centro educativo, complementadas con aquelas 

previamente identificadas entre as actividades produtivas do centro de traballo. 

Por medio del intentarase conseguir os seguintes fins: 

• Que o alumnado complete a adquisición das competencias profesionais propias de cada 

título  alcanzadas no centro educativo. 

• Adquirir unha identidade e unha madureza profesional motivadoras para a aprendizaxe ao 

longo da vida e para as adaptacións aos cambios das necesidades de cualificación. 

• Completar coñecementos relacionados coa produción, a comercialización, a xestión 

económica e os sistemas de relacións sociolaborais das empresas, co fin de facilitar a 

inserción laboral. 

• Avaliar a competencia profesional adquirida polo alumnado, especialmente naqueles 

aspectos que non poidan verificarse no centro educativo por esixir situacións reais de 

traballo. 

A característica máis salientable da FCT é que se desenvolve nun ámbito produtivo real (a 

empresa ou institución colaboradora), onde o alumnado poderá observar e desempeñar as 

actividades e funcións propias dos postos de traballo dunha profesión, ademais de coñecer a 

organización dos procesos produtivos e de servizos e as relaciones laborais, recibindo en todo 

momento a orientación e o asesoramento necesarios por parte do profesorado-titor do centro 

educativo e do centro de traballo. 
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ACCESO Á FCT 

O acceso ao módulo de FCT producirase cando o alumnado teña unha avaliación positiva en 
todos os módulos profesionais do ciclo formativo realizados no centro educativo. 

Realizarase ao final do ciclo formativo, nun só período e de xeito ininterrompido, e a súa duración 

é a que se recolle no seguinte cadro: 

 

Duración: Variable segundo o ciclo formativo 

Período ordinario.. Abril a xuño 

Período extraordinario.. Setembro a decembro / xaneiro a marzo / abril a xuño 

 

PROGRAMA FORMATIVO: 

O desenvolvemento do módulo de FCT esixe a elaboración dun programa formativo. Este 

consiste no conxunto de actividades formativas, ordenadas no tempo e no espazo, que debe 

realizar no centro de traballo. Estas actividades, proporcionan as situacións de avaliación 

necesarias para a acreditación desa competencia e están recollidas no denominado  plan 
individualizado que forma parte de  carpeta do alumno. 

O plan individualizado para o cada ciclo pódese consultar no documento anexo. 

Este plan individualizado deberá concretarse para cada alumno ou alumna en particular, 

atendendo ás características concretas da empresa ou entidade colaboradora onde se desenvolva 

o período de formación en centros de traballo.. 

 

RELACIÓN ALUMNADO CENTRO DE TRABALLO: 

A relación entre o alumnado e o centro de traballo ou a entidade colaboradora, como 

consecuencia do convenio específico de colaboración para a realización das actividades do 

módulo profesional de formación en centros de traballo, non ten, en ningún caso, natureza 
xurídica, laboral ou funcionarial. Polo tanto, os alumnos/as non poden percibir retribución 

algunha do centro de traballo pola súa actividade formativa.  

A empresa ou entidade colaboradora non poderá ocupar ningún posto de traballo, nin sequera con 

carácter de substitución ou interinidade, co alumnado que realice actividades formativas na 

empresa. 
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ACCIDENTES: 

Os datos da póliza para accidentes e para responsabilidade civil para o alumnado en prácticas 

son os que seguen: 

 

ASEGURADORA: ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS E REASEGUROS, S.A. 

NÚMERO DA PÓLIZA:  

Para accidentes: 25025607 

Para responsabilidade civil: 25025589 

PERÍODO:  A partir do 1 de maio de 2011 e ata o 31 de agosto de 2013. 

TOMADOR: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Dirección 

Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais- . Teléfonos: 981 546566 / 981 546538 

ASEGURADO: Alumnado en prácticas de Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica 

ou de Programas de Cualificación Profesional Inicial, de centros sostidos con fondos públicos ou 

privados acollidos á Orde da convocatoria de axudas económicas. 

GARANTÍAS CUBERTAS: Asistencia sanitaria, invalidez permanente, morte, danos e prexuízos 

causados involuntariamente a terceiros. 

 

Estes datos se facilitarán ao centro sanitario que os atenda  (en caso de accidente) ou a empresa 

(en caso de responsabilidade civil). Ademais se debe informar inmediatamente á titora de do 

centro educativo para que esta informe á Consellería de Educación co fin de dar parte ó seguro. 

(se fose moi grave estes datos pode facilitalos o titor de empresa ou calquera persoa que teña 

coñecemento do accidente). 

O teléfono de contacto para sinistros de FCT:  981 54 65 38 

Sempre será necesario axuntar o informe  proporcionado polo centro médico así como toda a 

documentación relativa ao accidente. 
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PERIODOS DE REALIZACION E SEGUIMENTO DA FCT: 

Como xa coñecemos o ciclo ____________________ é un ciclo de 2000 horas; así os 

alumnos/as que se avalíen positivamente en todos os módulos na avaliación final ordinaria de 

módulos (marzo) realizan o módulo FCT no período abril-xuño.  

Os alumnos/as que foron avaliados positivamente en todos os módulos na avaliación final 

extraordinaria de módulos (xuño) realizarán o módulo FCT no período setembro-decembro.  

Períodos nos que colaboran co IES Leixa distintos centros, institucións, ... para que o alumnado 

poida realizar de xeito adecuado este módulo. 

Para  o alumnado que se incorpora en abril, o período de prácticas é o que segue; o convenio soe 

contemplar máis días para asegurar a posibilidade da realización das horas establecidas (o que 

nos da unha marxe ante a posible aparición de contratempos). 

O alumno deberá cumprir  _____ días de FCT cunha xornada de 8 horas dende o día do seu 

inicio, incluídos os días das titorías e a presentación no centro de traballo (estes contabilizaranse 

como días de traballo). 

Polo tanto o período de prácticas abrangue do 2 de abril ao 15 de xuño (ambos inclusive; o que 

completa as ____ horas: _____ días) mantendo o calendario laboral oficial e con titorías no centro 

educativo (xoves  de 10  a 12h.) tal como establece a lexislación vixente. (Se neste periodo 

houbese algún outro día festivo, engadirase unha xornada de FCT. O convenio inclúe datas ata o 

día 20 de xuño por se isto fose preciso). 

Así o artigo 6.6 indica: Durante o período de realización da FCT, o horario do alumnado 

adaptarase ao horario laboral do centro de traballo. 

Artigo 7.1. O titor ou a titora do centro educativo establecerán canles de comunicación coa persoa 

designada para realizar as tarefas de titoría do centro de traballo que garantan o seguimento e a 

avaliación do alumnado. Establecerán o calendario de visitas aos centros de traballo; en concreto, 

un mínimo de dúas visitas de seguimento, ademais das previas para a xestión, para observar 

directamente as actividades que o alumnado realice nel e rexistrar o seu propio seguimento. Este 

calendario poderase completar mediante a programación, por parte do titor ou da titora docentes, 

das visitas e os mecanismos de contacto que consideren oportunos para o correcto seguimento 

do alumnado que desenvolve a FCT. 

Artigo 7.2. Reservarase unha xornada cada quincena para a recepción do alumnado no centro 

educativo por parte do profesor-titor ou da profesora-titora, na que se realizarán actividades de 

seguimento, asesoramento e apoio 
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FALTAS DE ASISTENCIA 

O alumnado poderá acumular un máximo de faltas de asistencia de _______ horas, 

correspondentes ao 10% do tempo de duración da FCT. 

AVALIACIÓN XERAL DA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO: 

A avaliación da FCT debe ser continua, é dicir, realízase durante todo o proceso formativo 

correspondente ao mesmo.  

A avaliación do módulo de FCT realizaraa o profesor/a titor do grupo de alumnos/as quen 

establecerá un calendario de visitas ao centro de traballo para os efectos de manter entrevistas 

co responsable do mesmo, observar directamente as actividades que o alumnado realiza nel e 

rexistrar o seu propio seguimento.  

Na avaliación deste módulo colabora o responsable designado por cada centro de traballo 

para o seguimento da formación do alumnado durante a estadía nel. Esta colaboración na 

avaliación exprésase mediante un informe valorativo do responsable do centro de traballo 

(recollido na carpeta do alumnado).  

 

ORGANIZACIÓN E CUMPLIMENTACIÓN DA CARPETA DA FCT. 

O profesor/a titor entregará a cada alumno/a, ao comezo da FCT, unha carpeta con documentos 

individualizados para cada alumno/a que comprende:  

• Ficha de identificación do alumno ou alumna.  

• Plan individualizado (en documento anexo) ou programa formativo, consistente nun 

conxunto de actividades formativo-produtivas, inspiradas polas unidades de competencia do 

perfil do título e no que consta se se acadaron as capacidades terminais establecidas. Debe 

ser asinado polo titor/a do centro educativo e o titor/a do centro de traballo.  

• Follas de seguimento das actividades: De periodicidade semanal, nas que se recollen as 

actividades realizadas polos alumnos/as. Cada alumno/a reflectirá nelas as tarefas que 

desenvolve na empresa. Farao de forma breve e facilmente identificable, destacando, se é o 

caso, as dificultades que atopou na realización da actividade, circunstancias que as 

motivaron e cantas observacións que a nivel profesional ou persoal considere oportunas. 

Serán supervisadas polo profesor/a titor durante a xornada quincenal destinada á acción 

titorial no centro educativo e asinadas polo/a alumno/a e o/a titor/a do centro de traballo e 
do centro educativo.  
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• Dilixencia de pechamento: Unha vez rematado o período previsto para a realización da 

FCT, a secretaría do centro educativo formalizará esta, para validar a documentación de que 

consta.    
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DATOS DE CONTACTO DA TITORA DA FCT DO IES LEIXA  PARA O CICLO ____________. 

Para manter unha relación fluída, achéganse os datos de contacto da titor da FCT: 

..................................................................., para calquera dúbida, suxestión, queixa ou urxencia. 

- Correo electrónico: _________________________ 

- Correo ordinario: IES Leixa,  San Pedro de Leixa, s/n. 15.405 Ferrol (A Coruña) 

- Teléfono: 981328951 

- Fax: 981328900 

- Teléfono móvil do titor/a do centro educativo: ____________________ 

 

É importante que a relación sexa adecuada, polo tanto, o titor/a establecerá visitas ou realizará 

chamadas de teléfono periódicas para facilitar esta comunicación. 

Non dubiden en poñerse en contacto sempre que o consideren oportuno. 

 


