
Opcións posibles para realización da FCT 
Adaptada á Resolución do 23 de abril de 2020 

Acordo da Comisión Informativa de FP da CCP - 24/04/2020 
 

 
Titular en Xuño 

1. Nos ciclos de grao medio e de grao profesional básico, substituír a Formación
en centros de traballo por unha proposta de actividades asociadas á contorna
laboral, segundo o modelo do anexo I. 

2. Nos ciclos de grao superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación,  integrar  a  realización  da  formación  en  centros  de  traballo  e  o
módulo de proxecto nun único módulo cunha duración de 245 horas (FCT 220
horas e proxecto 25 horas).

3. Realizar  a  FCT   mediante  a  fórmula  de  teletraballo,  para  os  ciclos  de  grao
superior das familias profesionais de “administración e xestión” e “informática
e  comunicacións”,  cunha  duración  mínima  de  220  horas.  Dita  fórmula  de
teletraballo estará supeditada a dispoñibilidade de empresas que posibiliten a
realización da FCT nesta modalidade. Deberase de realizar tamén o módulo de
proxecto. 

 

Titular o día 1 de setembro 
 

1.  Realizar de forma completa a FCT  de forma presencial antes do 31 de agosto.
Para eso poderase realizar parte da FCT no verán e fins de semana. Os ciclos de
grao superior deberán de realizar tamén o módulo de proxecto, que terá que
ser entregado na convocatoria de xuño.

O alumno que  opte  por  esta  modalidade  deberá  de  asinar  un  documento no que
asume a posibilidade de que non se poidan realizar as prácticas porque non existan
empresas que poidan colaborar nestas datas, tras a situación de pandemia. No caso de
que non houbese empresas o alumno poderá pedir o aprazamento do módulo antes
do 30 de xuño de 2020 e realizar a FCT segundo o exposto no apartado Titular a partir
do 1 de setembro – Aprazamento da FCT. 

No caso de superar o ciclo antes do 1 de setembro o alumnado poderá ter acceso a
universidade e a ciclos formativos na convocatoria de setembro. 

  



Titular a partir do 1 de setembro- Aprazamento da FCT 
 

1. Aprazar  a  realización  da  FCT  matriculándose  en  calquera  dos  períodos
extraordinarios establecidos no curso 2020/2021. Neste suposto non consume
a  convocatoria asociada do 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  deberá  presentar  ante  o  centro  educativo  unha  solicitude
segundo o modelo do anexo II, antes do 30 de xuño de 2020. 

 

 Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. 

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8674  

Anexo I
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8675 

Anexo II 
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8676 
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