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LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)  COMO 
HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN Y APRENDIZAJE. 

 

 

OBXECTIVOS DO PROXECTO  
 

 Afondar a INTEGRACIÓN dos alumnos no ámbito xeográfico do estado, 

traballando a favor desta dende o ámbito da formación no centro de traballo. 

 Enriquecer a formación dos alumnos de xeito xeral e, en particular, favorecer a 

APRENDIZAXE e coñecemento de ferramentas propias do subsector económico 

no que se insiren (diferentes moitas veces en función das diferentes CC.AA. do 

estado e os seus sectores económicos preponderantes) logrando a consecución de 

novas capacidades. 

 Desenvolver destrezas e habilidades de cara á INSERCIÓN LABORAL. 

 Sentar as bases para a creación dunha REDE DE CENTROS de formación 

profesional que, no futuro, se amplíe e unha vez resoltas as necesidades 

financeiras dos intercambios, permita a continuidade desta experiencia no marco 

do estado español. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 Alumnos do segundo curso do Ciclo Superior de Comercio Internacional e 

Márketing 

 Profesorado do departamento de Comercio e Márketing 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
 Incíase ó 1 de novembro de 2011 

 

 Remata o 30 de xuño de 2012 
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DESCRICIÓN DO PROXECTO  

 
 

 Participación conxunta dos centros educativos na elaboración dun protocolo, con 

ánimo de perdurabilidade, que guíe a relación das  empresas colaboradoras do 

ámbito socioeconómico de cada centro particiapante  para canalizar a formación 

do  alumnado; asi como realización parcial do módulo profesional de Formación 

en Centros de Traballo mediante acordos entre comunidades autónomas para 

complementar a súa formación e favorecer a transferencia de coñecemento. 

  Xeración dunha base de datos coa información relativa ás empresas 

colaboradoras realizada polo alumnado do ciclo formativo. 

  Participar activamente na plataforma telemática que se cree para achegando as 

nosas experiencia, recursos, materiais, contactos, etc. que supoña a xeración de 

coñecemento compartido entre todos os centros educativos. 

  O alumnado realizará unha serie de traballos que lle achegará á súa formación 

competencias persoais e sociais, entre as que destacamos: 

-  Investigación, recollida e selección de información das empresas ofertadas e 

dispoñibles na base de datos elaborada polo profesorado " ad hoc ". 

- Elaboración dun informe que argumente e recolla o interese de realizar a FCT 

nunha CCAA distinta á propia e o por que da elección da empresa 

correspondente. 

-  Realización dun CV e conseguinte carta de presentación para as empresas 

utilizando o conduto dos centros de referencia nas diferentes CCAA. 

-  Participación nun foro da plataforma común do proxecto na que os alumnos se 

dean a coñecer e interactuar demandando información e buscando oportunidades 

de emprego. 

 - Redacción dun informe final no que se recolla a experiencia e se valore a 

consecución dos logros obtidos pola súa parte grazas á participación neste 

proxecto de mobilidade 
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CENTROS PARTICIPANTES 

 

 

IES Miguel Romero Esteo (Málaga).   

Institut Poblenou  (Barcelona) 

CIPFP de Mislata (Valencia) 

IES Menéndez Pidal (A Coruña) 

IES Emilio Jimeno  (Calatayud) 

IES Cartuja (Granada) 

IES Jándula (Jaén) 

 

 

Convocatoria 

 

 

Resolución do 5 de abril de 2011, da Secretaría de Estado de Educación e Formación 

Profesional pola que se convocan axudade destinadas á realización de proxectos de 

innovación aplicada na formación profesional do sistema educativo (BOE 100 de 

27/4/2011). 

 

 

 

Calendario de accións 

 

Novembro 2011: 

 

 Creación blog profesorado 

24 e 25 : Encontro inicial na Coruña 
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Decembro 2011: 

 

 Elaboración base de datos empresas 

 Creación blog alumnos 

 

Xaneiro- Febreiro  2012: 

 

 Elaboración documentación por parte do profesorado e 

participación no blog. 

 Busca de datos empresas e posibles aloxamentos. 

 Elaboración documentación por parte do alumnado, dun informe 

económico da CC.AA. á que van a ir , así como participación no 

blog. 

 

Marzo 2012:  

 

 Peche do proceso de selección de empresas, concreción de 

aloxamentos. 

Encontro final en Málaga: peche de proceso e intercambio de 

documentación. 

 

Abril- Maio- Xuño 

 

 Realización do período de FCT, seguimento do mesmo 
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Xuño 

 

 Elaboración dos informes finais por parte de profesorado e 

alumnado  

 


