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5.6 Formación en centros de traballo (FCT) 
5.6.1 Definición e finalidades 

O módulo profesional de FCT é un bloque coherente de formación profesional que se de-
senvolve en empresas ou institucións en situacións reais de traballo. Para o seu desenvol-
vemento atenderase ao disposto na 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. 

O acceso ao módulo de FCT producirase cando o alumnado teña unha avaliación posi-
tiva en todos os módulos profesionais do ciclo formativo realizados no centro educativo. 
A súa duración será a indicada nos decretos dos currículos correspondentes aos ciclos 
formativos na Comunidade Autónoma de Galicia ou, de ser o caso, na normativa básica ou 
complementaria.  

Realizarase ao final de cada ciclo formativo, nun só período e de xeito ininterrompido, 
e a súa duración será a que se recolle no seguinte cadro: 

Duración Ciclos formativos de 2000 horas (FCT: 410) 

 Período ordinario. – Abril a xuño. 

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

Todos os documentos necesarios para o desenvolvemento da FCT están dispoñibles na 
aplicación informática FCT (www.edu.xunta.es/fct).  

Entre estes documentos figura o plan individualizado, que consiste no conxunto das ac-
tividades formativo-produtivas que o alumnado terá que desenvolver nos centros de traba-
llo durante as horas e o período establecidos para tal fin. Esas actividades serán o com-
plemento final para alcanzar a competencia profesional característica do título, e propor-
cionarán as situacións de avaliación necesarias para acreditar tal competencia. 
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Lémbrese que este plan individualizado deberá concretarse para cada alumno ou alum-
na en particular, atendendo ás características concretas da empresa ou entidade colabora-
dora onde se desenvolva o período de formación en centros de traballo. Esa concreción re-
alizarase en coordinación cos responsables da mencionada empresa ou entidade colabora-
dora. En calquera caso, as actividades que se inclúan no programa formativo deberán reu-
nir as seguintes características: 

 Ser reais, prefixadas e posibles. 

 Permitir a toma de decisións. 

 Evitar tarefas repetitivas. 

 Fixar a temporalización. 

 Facer posible a rotación por diversos postos de traballo. 

 Permitir o uso de medios propios do proceso. 

 Permitir o uso de documentación técnica. 

 Implicarse coa actividade da empresa, inspirándose no perfil profesional. 

Plan individualizado de formación en centros de traballo  
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5.6.2 Responsables e tarefas 
Referente á realización do módulo de FCT, son varios os axentes implicados no seu de-
senvolvemento. Deseguido establécense as funcións e as tarefas de cada un: 

Responsables e tarefas da FCT 

Profesorado-titor  Establecer canles de comunicación coa persoa designada para realizar as tarefas de titoría 
do centro de traballo. 

 Establecer o calendario de visita aos centro traballo. 
 Reservar unha xornada quincenal no centro educativo co alumnado na que se realizarán 

actividades de seguimento, asesoramento e apoio. 
 Informar ao alumnado da convocatoria de axudas para a realización da FCT 10 
 Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración coa persoa responsable do centro 

de traballo. 
 Avaliar e cualificar o módulo de FCT tendo en conta o informe presentado pola persoa res-

ponsable do centro de traballo sobre as actividades realizadas polo alumnado. 
 Manter contactos periódicos coa persoa responsable do centro de traballo, co fin de contribu-

ír a que o programa de formación se axuste á cualificación que se pretenda para cada ciclo. 
 Atender no centro educativo aos problemas de aprendizaxe que presente o seu alumnado e 

valorar de xeito continuado as actividades correspondentes ao programa formativo. 
 Informar sobre as peticións de validacións e de exencións formuladas polo alumnado do ciclo 

formativo. 
 Informar ao seu alumnado do programa formativo de FCT que vaia realizar en cada empresa, 

e de todo o relacionado coas condicións e as características da súa realización, os aspectos, 
as condicións e os criterios de avaliación do citado módulo. 

 Extraer datos e conclusións que realimenten as actividades, con especial atención a aqueles 
que suxiran a modificación da programación docente ou do programa formativo, ou que afec-
ten a continuidade do convenio coa empresa. 

 Proporcionar os datos máis significativos que se lle requiran para a avaliación global do 
programa da FCT. 

Coordinador ou coordinadora 
da FCT 

 Supervisar e dirixir o programa da FCT. 
 Encargarse, por delegación da dirección do centro, das relacións coas empresas ou institu-

cións que poidan estar interesadas no programa. 
 Controlar, supervisar e valorar as actividades levadas a cabo polas persoas responsables da 

titoría dos ciclos formativos. 
 Elaborar os convenios de colaboración. 
 Difundir o programa formativo a nivel interno e externo. 
 Procurar e seleccionar empresas co apoio do profesorado-titor, e tramitar toda a documenta-

ción relativa ás axudas económicas que proceda respecto da FCT, a través da dirección do 
centro. 

 Outras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza na súa 
normativa específica. 

Director ou directora  Acreditar ante o departamento territorial de educación a existencia de convenios que garan-
tan a realización da FCT. 

 Asinar os convenios específicos de colaboración coas empresas e asumir a responsabilidade 
da súa execución. 

 Certificar os documentos acreditativos da realización da FCT. 
 Promover as relacións cos centros de traballo para a formación do alumnado e a súa inser-

ción profesional. 

Servizo territorial de Inspección 
Educativa 

 Realizar o seguimento e a avaliación dos plans individualizados de FCT coa folla semanal de 
seguimento. 

 Realizar a análise dos resultados obtidos no desenvolvemento da FCT en cada un dos ciclos 
formativos de cada centro educativo. 

                                                 
10 O alumnado ten dereito á percepción dunha axuda compensatoria polos gastos ocasionados na realización do módulo de FCT. Anualmente, a 
administración educativa realiza unha convocatoria de axudas ás que pode acollerse o alumnado, que serán xestionadas polo centro educativo en 
que estea matriculado. 
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Responsables e tarefas da FCT 

Administración educativa  Promover a celebración de convenios marco con empresas, institucións e entidades dispos-
tas a colaborar tecnicamente na xestión da FCT (cámaras de comercio, organizacións em-
presariais, outras consellerías ou administracións, etc.). 

 Conformar, co apoio das entidades colaboradoras, un banco de datos sobre os centros de 
traballo dispostos a colaborar na FCT. 

 Desenvolver, coa asistencia das entidades de colaboración, un plan de información e expli-
cación ás empresas sobre a importancia e o interese da súa colaboración na participación 
para un bo desenvolvemento da FCT. 

 Asesorar e apoiar aos centros educativos nas súas relacións coas empresas e institucións, 
así como no proceso de elaboración dos convenios de colaboración entre ambos os dous. 

 Programar, co apoio das empresas, institucións ou entidades colaboradoras, cursos formati-
vos para as persoas responsables da coordinación e da titoría do módulo de FCT. 

Empresa ou entidade colabo-
radora e/ou responsable do 
centro de traballo 11 
 

 Facilitar as relacións co profesorado-titor do centro educativo. 
 Cumprir a programación de actividades formativas previamente acordadas co centro educati-

vo, e realizar o seu seguimento. 
 Realizar xunto co profesorado-titor do centro educativo, cando cumpra, a revisión da progra-

mación. 
 Garantir a orientación e consulta do alumnado.  
 Supervisar o documento de seguimento e avaliación das actividades realizadas polo alumna-

do, en colaboración con profesorado-titor do centro educativo. 
 Valorar o progreso do alumnado, achegando os informes valorativos correspondentes. 
 Facilitarlle ao profesorado-titor do centro educativo o acceso á empresa e as actuacións de 

valoración e supervisión do proceso necesarias. 

5.6.3 Convenios 
Segundo a Orde do 28 de febreiro de 2007, os centros que imparten ciclos formativos 
subscribirán convenios de colaboración con empresas, agrupacións ou asociacións de em-
presas, institucións públicas ou entidades privadas de cara ao desenvolvemento do módulo 
de FCT. Destacan os seguintes aspectos en relación aos devanditos convenios: 

Convenios 

Convenio asinado entre o 
centro de traballo e o centro 
educativo 

 Os convenios deberán formalizarse por escrito e estarán asinados polo director ou a directo-
ra do centro educativo, e pola persoa que teña a representación legal do centro de traballo, 
da empresa ou institución colaboradora. 

 Asinarase un convenio por cada tipo de ensinanza e por cada centro de traballo, no que se 
identificará o alumnado que será acollido pola entidade colaboradora asinante. 

 A duración do convenio será a prevista para o período de desenvolvemento do módulo de 
FCT (con carácter improrrogable). 

 Deberá indicar: tipo de horario do centro de traballo para o alumnado que teña un horario 
especial (por exemplo: nocturno, fins de semana, festivos...). 

 A FCT é un módulo obrigatorio para o obtención do título e para garantir a obxectividade na 
súa avaliación. Non poderá haber relación de parentesco ata o terceiro grao entre o alumno 
ou a alumna e os responsables do centro de traballo. 

 Os centros educativos non terán a consideración de empresa para realizar a FCT, agás 
casos excepcionais autorizados pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, logo do informe da inspección. 

 A relación entre alumnado e centro de traballo non terá natureza xurídica para os efectos 
laborais, e o alumnado tampouco poderá percibir retribución económica ningunha pola activi-
dade formativa nin polos resultados que puidesen derivarse dela. 

 O centro de traballo non poderá ocupar ningún posto de traballo con carácter de interinidade 
ou substitución, co alumnado que realice a FCT. 

                                                 
11 As funcións aquí sinaladas aparecen recollidas nas cláusulas do convenio específico para o desenvolvemento da formación en centros de 
traballo que asinan o centro educativo e a empresa ou entidade colaboradora. 
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Convenios 

Rescisión de contratos  Os convenios poderán ser rescindidos por calquera das partes, por denuncia dalgunha delas, 
que se lle comunicará á outra parte cunha antelación mínima de cinco días. As causas polas 
que se pode producir esta rescisión son: 
– Cesamento da actividade dalgunha das partes asinantes do convenio. 
– Forza maior que imposibilite o desenvolvemento das actividades programadas. 
– Incumprimento das cláusulas establecidos nos convenios, inadecuación pedagóxica das 

prácticas ou vulneración das normas. 
– Mutuo acordo adoptado entre a dirección do centro docente e do centro de traballo da 

empresa ou entidade colaboradora. 

Exclusión de alumnado dun 
convenio para a realización da 
FCT 

 As causas polas que o alumnado pode se excluído da FCT (ver modelo XXI e XXII) son as 
que seguen: 
– Faltas de asistencia. O proxecto curricular do ciclo formativo concretará o número de fal-

tas motivo da exclusión. En todo caso, non poderá ser superior ao 10 % das horas do 
módulo.  

– Actitude incorrecta, segundo o código disciplinario da empresa, ou falta de aproveitamen-
to. 

Comunicación dos convenios 
aos servizos de inspección de 
traballo 

 Dentro dos 20 días seguintes a realización da avaliación final dos módulos no centro educati-
vo (e previa á FCT) ou, de ser o caso, 10 días antes do inicio da FCT, o centro educativo en-
viará unha copia dos convenios específicos de colaboración coas empresas aos servizos de 
inspección educativa dos respectivos departamentos territoriais da Consellería de Educación, 
e desde onde serán trasladados ao Servizo territorial de Inspección de Traballo. 

 As modificacións e as baixas que se produzan comunicaranse aos servizos de inspección 
educativa a onde se enviará copia do novo convenio no caso de modificacións. 

 
Ruta: FCT > Informes > Convenios 
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Convenio específico para o desenvolvemento da formación en centros de traballo  

 

 
Modelo XXI: Apercibimento sobre a exclusión da realización do módulo de FCT 
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Modelo XXII: Comunicación sobre a exclusión da realización do módulo de FCT 

 

 

5.6.4 Exención e renuncia 

Exención 

O módulo FCT, tal e como se recolle no artigo 9º da Orde do 28 de febreiro de 2007, é 
susceptible de exención pola súa correspondencia coa experiencia laboral. A exención po-
de ser total ou parcial, dependendo da relación entre a experiencia acreditada e os contidos 
do módulo da FCT. Requirirá, ademais de cumprir o requisito de experiencia laboral, a 
matrícula previa nun centro docente autorizado para impartir as ensinanzas conducentes ao 
título do ciclo formativo correspondente.  

O modelo de solicitude que presentará o alumnado recóllese no anexo XII da Orde do 
30 xullo de 2007 (DOG do 9 de agosto) pola que se regula a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial. Forma-
lizarase a solicitude polo menos nos 20 días hábiles anteriores ao inicio do período de 
FCT. 

Para poder solicitar a exención débese acreditar unha experiencia laboral corresponden-
te ao traballo a tempo completo dun ano. No caso de contratos a tempo parcial, os días de 
cotización deberán ser equivalentes a un ano a tempo completo. 

O profesorado-titor, en colaboración co equipo docente, e logo da análise da documen-
tación achegada polo alumno ou alumna, emitirá un informe e unha proposta á dirección 
do centro sobre a concesión ou non da exención total ou parcial (ver modelo XXIII). A di-
rección dará resolución de concesión por escrito no prazo de 10 días (ver modelo XXIV). 
No caso dos centros privados resolverá a dirección do centro ao que estea adscrito. 
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Modelo XXIII: Proposta do profesorado-titor sobre a  
concesión da exención do módulo de FCT 

Modelo XXIV: Informe da dirección sobre a concesión da 
exención do módulo de FCT 

  

Renuncia 

Atendendo ao regulado no punto décimo da Orde do 28 de febreiro de 2007, o alumnado 
poderá solicitar a renuncia ao módulo da FCT co fin de non esgotar as dúas posibilidades 
de matrícula, acreditando algunha das seguintes circunstancias:  

 Doenza de carácter físico ou psíquico. 

 Incorporación laboral acreditada mediante contrato de traballo. 

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

 Outras de carácter análogo que a dirección do centro estime oportuno, por proposta do 
equipo docente. 

As solicitudes deberán presentarse perante a dirección do centro (ver modelo XXV) nun 
prazo de, cando menos, dous meses antes da avaliación final do módulo de FCT. No caso 
dos centros públicos, a dirección resolverá no prazo máximo de dez días. No caso dos pri-
vados, resolverá a dirección do centro público ao que estean adscritos no mesmo prazo, a 
partir da data de recepción da solicitude no centro público. 

O alumnado procedente da renuncia deberá solicitar a reincorporación no mes inmedia-
tamente anterior ao comezo do período extraordinario de realización da FCT. Non se terán 
en conta as xornadas realizadas antes de solicitar a renuncia, polo que cumprirá iniciar o 
módulo da FCT de novo. 
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Modelo XXV: Solicitude de renuncia á matrícula no módulo de FCT 

 

5.6.5 Desenvolvemento da FCT 

5.6.5.1 Pasos previos 

Na práctica real da FCT, prodúcese diversidade de situacións e interaccións de factores di-
ficilmente abranguibles dende un marco teórico inicial. Neste sentido, a colaboración e o 
traballo conxunto previos ao desenvolvemento dese período de prácticas dos axentes im-
plicados, tanto no propio centro educativo como na empresa ou entidade colaboradora, son 
importantes para asegurar o correcto desenvolvemento deste módulo. Para isto é necesario 
servirse dunha serie de trámites ou pasos previos a súa realización, a saber: 

 Prever o número aproximado de alumnado que en principio se estime que vai superar 
os módulos teóricos e, deste xeito, acceder ao módulo de FCT (profesorado-titor do 
centro educativo). 

 Comunicar á dirección do centro o alumnado que non alcance o módulo de FCT (profe-
sorado-titor do centro educativo) 

 Consultar, no espazo asignado á coordinación da FCT, na secretaría do centro, ou na 
mesma aplicación FCT, se existen convenios previos con empresas ou entidades cola-
boradoras de interese (coordinador ou coordinadora da FCT, coa axuda do profesorado-
titor).  
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Ruta: FCT > Empresas > Busca 

 

 Contactar coas devanditas empresas ou entidades colaboradoras para establecer conve-
nios para o presente curso (coordinador ou coordinadora da FCT, coa axuda do profe-
sorado-titor).  

 Establecer relacións con novas empresas ou entidades interesadas en contar con alum-
nado en prácticas (coordinador ou coordinadora da FCT, coa axuda do profesorado-
titor).  

 Recoller información sobre as características da empresa ou entidade colaboradora po-
dendo empregar o modelo XXVI (coordinador ou coordinadora da FCT). 

Modelo XXVI: Listaxe de alumnado e empresas ou entidades colaboradoras 
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 Preparar os convenios de colaboración precisos (con data de formalización posterior á 
avaliación parcial inmediatamente anterior ao inicio do período de FCT), para o que se 
usará a aplicación informática FCT (coordinador ou coordinadora da FCT).  

 Tramitar toda a documentación relativa ás axudas económicas que proceda respecto da 
FCT, a través da dirección do centro (coordinador ou coordinadora da FCT).  

 Elaborar a correspondente listaxe de alumnado e empresas ou entidades colaboradoras 
(profesorado-titor do centro educativo).  

Ruta: FCT > Informes > Personalizados > Listaxe personalizada 

 

 Informar a persoa responsable da empresa ou da entidade colaboradora das condicións 
de rescisión de contrato e das responsabilidades adquiridas establecidas nas cláusulas 
recollidas no convenio de colaboración (profesorado-titor do centro educativo). 

 Formalizar por escrito os convenios e asinalos polo director ou a directora do centro 
educativo, e pola persoa que teña a representación legal da empresa ou da entidade co-
laboradora.  

 Enviar, desde a dirección do centro, os convenios de prácticas asinados ao Servizo te-
rritorial de Inspección Educativa. 

 Deseñar o plan individualizado do módulo (profesorado-titor en coordinación coa per-
soa responsable designada pola empresa ou entidade colaboradora). Este deseño reali-
zarase a través dun encontro, ou varios, entre as partes implicadas, dos que se obterá un 
documento de traballo que sirva de base para a redacción do programa formativo: 
– Nun primeiro momento procederase a definir as actividades concretas que realizará 

o alumnado e a organizar un plan en que se recolla o calendario de realización das 
prácticas; a designación da persoa ou das persoas responsables das funcións de tito-
ría no centro de traballo; a definición de como se van desenvolver esas funcións, así 
como o seguimento do alumnado e o procedemento e os documentos de avaliación. 

– O seguinte paso será formalizar o resultado no plan individualizado. O profesorado-
titor fará entrega dunha copia ao titor ou á titora do centro de traballo, e outra ao 
alumno ou á alumna.  
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 Difundir o plan individualizado a nivel interno e externo (coordinador ou coordinadora 
da FCT). 

 Preparar e entregarlle á empresa ou á entidade colaboradora un cartafol en que se inclúa 
a seguinte información de interese de cara ao desenvolvemento do período de prácticas 
por parte do alumnado: 
– Copia do convenio asinado. 
– Copia do plan individualizado de formación. 
– Calendario do período de FCT e normas xerais para o seu desenvolvemento. 

Exemplo de organización FCT (período ordinario) 

Data de inicio 13 de abril, incluído. 
Calcularanse 48 xornadas antes da data da avaliación final, sen ter en conta as festividades  

Data de fin 18 de xuño, incluído. 

 Centro de traballo Centro educativo Total 

Días 47 días 4 días 51 días 

Horas 47 días x 8 h ao día = 376 
horas 34 horas 410 horas 

Xornadas de 
reunión 

30 de marzo, 14 de abril, 14 
de maio, 18 de xuño. 

15 de abril, 30 de abril, 15 de maio, 30 
de maio, 15 de xuño (2h) 

9 xornadas, entre centro 
traballo e centro educativo 

– Teléfonos de contacto do profesorado-titor do centro educativo. 
– Información e normas relativas ao seguro de accidentes que cobre ao alumnado du-

rante o desenvolvemento da FCT. 

 Orientar o alumnado, con anterioridade ao comezo da FCT, sobre os seus aspectos xe-
rais e as condicións establecidas coa empresa ou coa entidade colaboradora (profesora-
do-titor do centro educativo co profesorado do módulo de FOL). 

 Traballar co alumnado sobre aspectos básicos requiridos para o acceso ao mundo labo-
ral (profesorado-titor do centro educativo). 

Aspectos básicos requiridos no alumnado durante o desenvolvemento do período de FCT 

Antes de iniciar a FCT, convén que o profesorado-titor informe o alumnado de que, co fin de favorecer a súa integración e 
adaptación á empresa ou á entidade colaboradora durante o período que vaia permanecer nela, manteña unha serie de 
actitudes que se irán desenvolvendo ao longo da súa estadía; entre as que se poden indicar as seguintes:  

– Asistencia e puntualidade. 
– Responsabilidade e interese polo traballo. 
– Adaptación e aceptación das normas. 
– Motivación. 
– Interese por ampliar os coñecementos profesionais. 
– Hixiene e orde. 
– Autonomía e toma de decisións. 
– Calidade do traballo. 
– Capacidade de comunicación. 
– Traballo en grupo. 

Aproveitarase, tamén, para lembrar a rescisión do convenio como medida extrema ante faltas de asistencia, actitude incorrec-
ta ou falta de aproveitamento por parte do alumnado.  

 Organizar a xornada de presentación do alumnado (profesorado-titor do centro educati-
vo, coa axuda do centro de traballo). 
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Proposta de organización da xornada de presentación do alumnado nos centros de traballo 

O primeiro contacto do alumnado co centro de traballo no desenvolvemento da súa formación resulta fundamental, e servirá 
para crear un clima de cordialidade e reunir unha información máis precisa das actividades que vaia desenvolver.  
No primeiro día o profesorado-titor do centro educativo acompañará o alumnado e presentarao no centro de traballo. De cara 
a esta xornada resulta de utilidade traballar previamente, tanto co alumnado como coa persoa responsable designada pola 
empresa ou entidade colaboradora, información sobre aspectos xerais como os que se recollen na seguinte táboa: 

Xornada de presentación do alumnado nos centros de traballo 

Información 
de interese ao alumnado Documentos para o alumnado Presentación do 

persoal e visita ás instalacións 

 Entrega do horario da empresa e do 
horario oficial do alumnado.  

 Teléfonos de contacto en caso de 
imprevistos. 

 Breve información sobre actividades 
que se desenvolven pola empresa e 
lugares onde se realizan. 

 Presentación do material para 
utilizar propio e de uso común. 

 Tipo de indumentaria para empregar 
no posto de traballo. 

 Normas de funcionamento na 
empresa e no posto de traballo. 

 Documento para o alumnado onde se 
recolla a información de interese. 

 

 Presentación do persoal que traballa 
na empresa, e do responsable desig-
nado pola empresa na súa formación.  

 Información das normas de saúde 
laboral e seguridade. 

 Organigrama da empresa. Adscrición e 
xerarquía. 

 Información clara de cando, onde e 
como se van desenvolver as activida-
des. 

 Visita ás diferentes instalacións do 
centro de traballo. 

A persoa titora do centro de traballo debe ter en conta de cara a favorecer a integración do alumnado: 
 Que o clima sexa cordial. 
 Darlle a oportunidade ao alumnado de intervir para aclarar dúbidas. 
 Formularlle preguntas ao alumnado sobre as cuestións básicas para confirmar que foran entendidas. 
 Transmitir información clara e concisa. 
 Tomar nota de toda a información que poida ser de interese para o desenvolvemento das prácticas. 

 Comunicar á dirección do centro, de ser o caso, os posibles cambios de empresas do 
alumnado (profesorado-titor do centro educativo). 

5.6.5.2 Seguimento 

O seguimento do módulo da FCT ten por obxecto valorar a evolución da competencia pro-
fesional adquirida polo alumnado. 

Para alcanzar este fin, o profesorado-titor do centro educativo deberá levar a cabo o es-
tablecemento dunhas canles de comunicación coa persoa designada para realizar as tarefas 
de titoría do centro de traballo, e contará cun instrumento como o cartafol de seguimento e 
avaliación da FCT, que é obrigatorio na xestión deste módulo e ten carácter individual e 
intransferible. 

Deberá cubrirse ao longo do período de prácticas, e abranguerá necesariamente os se-
guintes documentos: 

 Identificación do cartafol. 

 Plan individualizado. 

 Follas semanais para o seguimento das actividades.  

 Validación do contido do cartafol por parte da secretaría do centro (dilixencia de pe-
chamento). 
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Ruta: XADE-FCT > Informes > Cartafol 

 

Para levar a cabo a coordinación mencionada co titor ou coa titora do centro de traballo, 
establecerase un calendario de visitas de seguimento (un mínimo de dúas, ademais das 
previas para a xestión), co obxecto de observar directamente as actividades que o alumna-
do realice e rexistrar o seu propio seguimento. Este calendario poderase completar, me-
diante a programación por parte do profesorado-titor, das visitas e dos mecanismos de 
contacto que considere oportunos para o correcto seguimento do alumnado que desenvol-
ve a FCT. 

Co fin de facilitar a coordinación entre o profesorado-titor e a persoa responsable do 
centro de traballo, proponse un modelo de ficha-rexistro, na que se pode avaliar, por unha 
banda, os aspectos máis salientables da profesionalidade alcanzada polo alumnado no cen-
tro educativo e por outra, acreditar os aspectos requiridos no emprego que non poidan ve-
rificarse por esixir situacións reais de traballo. Moitos destes aspectos son os recollidos 
como as capacidades que o alumnado ten que adquirir ao remate dos ciclos formativos, 
segundo a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profe-
sional (BOE do 20 de xuño) e na LOE (ver modelo XXVII).  
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Modelo XXVII: Ficha-rexistro da FCT: seguimento do alumnado por parte do profesorado-titor do centro educativo 

 

Reservarase unha xornada cada quincena para a recepción do alumnado no centro educati-
vo por parte do profesorado-titor, na que se realizarán actividades de seguimento, aseso-
ramento e apoio. 

O instrumento que se deberá empregar para o desenvolvemento do devandito labor se-
rán as follas semanais para o seguimento das actividades, incluídas na de seguimento e 
avaliación da FCT, que se cubrirán ao longo do desenvolvemento do período de prácticas. 

Follas semanais para o seguimento das actividades desenvolvidas durante a FCT 
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O alumnado reflectirá nas follas semanais de seguimento as tarefas que desenvolva na 
empresa, que serán supervisadas polo profesorado-titor durante a xornada quincenal desti-
nada á acción titorial no centro educativo, á que asistirá o alumnado que estea durante ese 
período realizando a FCT.  

Hai que ter en conta que cada alumno ou alumna realiza a FCT nun centro de traballo 
diferente, polo que seguramente o alumnado dun mesmo grupo-clase alcanzará diferentes 
capacidades acordes a ese posto específico. É importante que o alumnado poida enrique-
cerse do coñecemento dos contornos de traballo que realizan os seus compañeiros e as sú-
as compañeiras, e que pode atoparse na busca de emprego que levará a cabo ao rematar o 
ciclo formativo. Non se debe esquecer que a finalidade da FP no sistema educativo é pre-
parar o alumnado para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás 
modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida profesional.  

O profesorado-titor, ademais de revisar as follas de seguimento da FCT pode realizar, 
nas primeiras sesións de seguimento, unha dinámica para reflexionar con todo o grupo-
clase sobre a definición dos postos de traballo. 
 

Proposta para traballar co grupo-clase a definición dos postos de traballo  

Obxectivo da  
actividade 

– Reflexionar sobre a definición dos postos de traballo. 

Desenvolvemento – Dividir o alumnado do grupo-clase en subgrupos atendendo á afinidade e/ou semellanza dos centros 
de traballo en que desenvolven o período de prácticas. 

– Cada un dos grupos constituídos responderá ás cuestións incluídas na táboa que se xunta. 
– Finalmente realizarase unha posta en común das respostas obtidas en cada un dos subgrupos. 

 

Táboa para reflexionar sobre a definición dos postos de traballo 

Descrición do posto Centro de traballo 1 Centro de traballo 2 Centro de traballo 3 

 Denominación do posto 

   

 Posición dentro da organización. 
– De quen recibe ordes? 
– A quen lle dá ordes? 
– Con cantos compañeiros e 

compañeiras se traballa? 
– Trabállase en equipo? 

   

 Descrición de tarefas. 
– Rutineiras. 
– Ocasionais. 
– Máquinas e/ou instrumentos 

empregados. 

   

 Instrucións. 
– Tarefas nas que se precisan. 
– Tarefas nas que un mesmo de-

cide. 
   

 Competencias.    
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Táboa para reflexionar sobre a definición dos postos de traballo 

Descrición do posto Centro de traballo 1 Centro de traballo 2 Centro de traballo 3 

– Necesidade de coñecementos 
teóricos específicos para o de-
senvolvemento das tarefas. 

– Necesidade de coñecementos 
prácticos. 

– Necesidade de habilidades so-
ciais específicas. 

 Condicións de traballo. 
– Horario. 
– Descrición do espazo. 
– Esforzo físico requirido (peso, 

forza, duración, postura,…) 
– Seguridade (posibles riscos e 

dispositivos). 

   

 Observacións. 

   

Nalgunhas das sesións de seguimento co grupo-clase, o profesorado-titor pode contrastar a 
información obtida do responsable do centro de traballo coa percepción que ten o alumna-
do da súa formación nas prácticas, podendo empregar para tal fin unha ficha-rexistro. Con 
esta actividade preténdese que o alumnado faga unha reflexión sobre as competencias per-
soais, profesionais e sociais que estea a desenvolver no entorno profesional e ademais rea-
lice unha valoración sobre o seu centro de traballo (ver modelo XXVIII). 

Modelo XXVIII: Ficha-rexistro da FCT: autoseguimento do alumnado 
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5.6.5.3 Avaliación 

Os responsables principais da avaliación do módulo de FCT son o profesorado-titor do 
centro educativo e o titor ou titora do centro de traballo. Este último coordina as activida-
des do alumnado durante o período de prácticas e emite un informe valorativo sobre a 
competencia profesional adquirida. O profesorado-titor do centro educativo é o responsa-
ble da avaliación formal do alumnado, a partir dos informes emitidos desde os centros de 
traballo, así como da información achegada polo propio alumnado. 

A avaliación do alumnado baséase na observación do desenvolvemento das tarefas que 
evidencian o logro da competencia profesional correspondente. As actividades para ter en 
conta na avaliación forman parte, xa que logo, da listaxe incluída no plan individualizado 
previamente deseñado de acordo cos responsables da empresa ou entidade colaboradora. O 
procedemento de avaliación é o seguinte: 

 Para cada actividade, defínese unha serie de criterios de avaliación e resultados de 
aprendizaxe observables e medibles. 

 O titor ou titora do centro de traballo verifican se eses criterios e resultados se cumpri-
ron e/ou adquiriron ou non, e realiza un breve informe sobre un formato preestablecido. 

Se a FCT tivese lugar en varias empresas, solicitarase un plan individualizado por cada 
unha delas. 

A avaliación realízase de xeito continuado, xa que ao longo de todo o proceso o alum-
nado debe coñecer o momento en que se atopa, as súas posibilidades e dificultades e, so-
bre todo, debe ser capaz de avaliar o seu propio proceso de aprendizaxe. Con isto, recálca-
se unha vez máis a importancia que adquire o cartafol de seguimento das prácticas de cada 
alumno e alumna. 

Ademais do mencionado cartafol de seguimento, co fin de proceder a unha avaliación o 
máis completa posible do módulo de FCT, propóñense as seguintes tarefas: 

 Que o alumnado realice unha autoavaliación, unha avaliación sobre o centro de traballo 
en que desenvolveu o período de FCT, e unha avaliación do profesorado-titor. Esta ava-
liación dálle a oportunidade de avaliar se as súas expectativas canto á aprendizaxe se 
cumpriron ou non, así como outros aspectos (modelo XXIX). 

 Que as empresas ou entidades colaboradoras avalíen o período de FCT co fin de dar a 
coñecer a súa opinión sobre o seu desenvolvemento, a participación do alumnado, así 
como a implicación do centro educativo (modelo XXX). 

 Que o profesorado-titor do centro educativo leve a cabo a súa propia avaliación do pe-
ríodo de FCT, así como do traballo desenvolvido durante o mesmo (modelo XXXI). 
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Modelo XXIX: Ficha-rexistro da FCT: avaliación por parte do alumnado 

 

 
Modelo XXX: Ficha-rexistro da FCT: avaliación por parte do titor ou a titora do centro de traballo 
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Modelo XXXI: Ficha-rexistro da FCT: avaliación por parte do profesorado titor do centro educativo 

 

Logo de rematado o período previsto para o desenvolvemento da FCT, a secretaría do cen-
tro formalizará a dilixencia de pechamento para validar a documentación de que consta o 
cartafol de seguimento e avaliación de FCT do alumnado, a quen posteriormente se lle en-
tregará.  

Dilixencia de pechamento para a de seguimento do alumno ou alumna 
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Correspóndelle ao Servizo territorial de Inspección Educativa o seguimento e a avaliación 
dos plans individualizados de FCT coa folla semanal de seguimento, así como a análise 
dos resultados obtidos no desenvolvemento da FCT en cada un dos ciclos formativos de 
cada centro educativo. 

Logo de realizado o módulo de FCT celebrarase a avaliación final correspondente. A 
cualificación do módulo de FCT expresarase nos termos de “apto” ou “apta”, ou “non ap-
to” ou “non apta”. No caso de que o alumno ou a alumna obteñan a cualificación de “non 
apto” ou “non apta” deberán matricularse e realizar o módulo de FCT de novo. 

A superación de todos os módulos profesionais cursados no centro docente, incluído o 
de FCT, será requisito indispensable para a obtención do correspondente título académico. 

Finalmente, logo de toda a información recollida ao longo do desenvolvemento do mó-
dulo de FCT, o profesorado-titor extraerá os datos e as conclusións que realimenten as ac-
tividades, con especial atención a aqueles que suxiran a modificación da programación 
docente ou do programa formativo, ou que afecten á continuidade dos convenios estable-
cidos coas empresas ou entidades colaboradoras.  
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Cadro resumo. Formación en centros de traballo (FCT) 
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5.6.6 Casos excepcionais 
En certos sectores produtivos, ou por causas de forza maior, é preciso realizar a FCT fóra 
do horario laboral, do período ou do ámbito produtivo establecido con carácter xeral, ten-
do en conta as seguintes consideracións. 

Consideracións de carácter xeral 

Consideracións de casos excepcionais 

 Non poderá iniciarse a FCT fóra do período establecido con carácter xeral sen contar coa autorización da Dirección Xeral 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ou do Servizo territorial de Inspección Educativa, de ser o 
caso. 

 A realización da FCT coincidindo en período de vacacións deberá contar co compromiso expreso do profesorado titor do 
centro educativo de realizar o seguimento das actividades do plan individualizado. 

 Enténdese por vacacións para a realización da FCT os meses de xullo e agosto. 
 A realización anticipada da FCT non implicará o adianto do calendario da avaliación, nin a entrega adiantada do título, pre-

visto con carácter xeral para o ciclo, e deberá quedar reflectida no proxecto curricular do ciclo. 
 A resolución pola que se lle autorice ou rexeite a autorización, por parte da Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-

sional e Innovación Educativa, ou do Servizo territorial de Inspección Educativa, comunicaráselle ao centro educativo antes 
do inicio do período previsto para a realización da FCT. 

 Non serán casos excepcionais o desexo de matricularse noutros estudos, estar a realizar estudos simultáneos, facer unha 
viaxe particular, para substitución de traballadores na empresa, para realización de horario nocturno cando se poida realizar 
a mesma actividade en horario diúrno, nin ningún outro alleo ás necesidades da formación profesional. 

 A interrupción da FCT en casos de forza maior, accidente, doenza, embarazo ou similar polos que se necesite 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 o período 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 o alumnado deberá solici-
tar renuncia ao módulo de FCT e volver a cursalo de novo. 

Autorizacións 

As autorizacións para realizar a FCT fóra do horario laboral, do período ou ámbito produ-
tivo con carácter xeral, deberanse solicitar ante á Dirección Xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, ou ao Servizo territorial de Inspección Educati-
va, segundo os casos. 

Autorizacións que se solicitarán á Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa 

Autorizacións Procedementos e documentación 

 Inclusión no calendario de FCT de fins de semana/festivos. 
 Horario nocturno (entre 22:00 horas e 6:00 horas). 
 Realización da FCT nos meses de xullo e agosto. 
 Anticipación da FCT respecto ao período ordinario con carácter 

xeral. Nestes casos quedará reflectido no proxecto curricular do 
ciclo, e pode ser motivada pola dificultade para achar postos 
formativos, estacionalidade nas actividades que se realicen na 
FCT (familias de actividades agrarias, de actividades físicas e 
deportivas, ou de hostalaría e turismo, entre outras), etc. 

 Anticipación da FCT simultánea coa formación no centro educa-
tivo, por causas xustificadas no proxecto curricular.  

 Adaptación do calendario para alumnado matriculado no réxime 
de persoas adultas ou traballadores con matrícula no réxime or-
dinario, con duración mínima de catro horas por xornada ao lon-
go de cinco xornadas semanais. Acreditarase coa copia de con-
trato de traballo vixente no período previsto para a estadía for-
mativa e subscrito con empresa distinta da titular do centro de 
traballo de acollemento para a FCT. 

 Solicitude individual motivada e xustificada, con todos 
os datos cubertos e asinada pola dirección do centro, 
por cada alumno ou alumna, na que se especificará a 
causa ou as causas polas que se solicita a autoriza-
ción (anexo IV no FCT). 

 En caso de solicitar autorización para máis dun alum-
no ou alumna, ou para máis dun ciclo formativo, rela-
ción de alumnado por cada ciclo formativo. 
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Autorizacións que se solicitarán ao Servizo territorial  de Inspección Educativa 

Autorizacións Procedementos e documentación 

 Realización da FCT fóra da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

 Realización da FCT en máis de dous centros de traballo. 

 Para a realización da FCT en comunidades fóra de Galicia, 
ou dentro de Galicia con centros de traballo moi arredados 
do centro educativo que impidan realizar o seguimento por 
parte do profesorado-titor correspondentes:  
– Solicitude individual motivada e xustificada, con todos 

os datos cubertos e asinada polo director ou a directora 
do centro, e por cada alumno ou alumna, na que se es-
pecificará a causa ou as causas polas que se solicita a 
autorización (anexo IV no FCT). 

– Acordo asinado entre o centro de educativo de proce-
dencia e un centro educativo situado no territorio de 
destino que imparta a mesma ensinanza ou familia pro-
fesional (anexo V no FCT). 

– Copia do plan individualizado de FCT. 
 Para realizar a FCT en máis de dous centros de traballo: 

– Solicitude individual motivada e xustificada, con todos 
os datos cubertos e asinada polo director ou a directora 
do centro, e por cada alumno ou alumna, na que se es-
pecificará a causa ou as causas polas que se solicita a 
autorización. 

– Copia do plan individualizado de FCT. 

 
Ruta: FCT > Informes > Outros 
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Casos en que non cómpre solicitar autorización12 

Para a inclusión no calendario de FCT de fins de semana 
e/ou festivos 

 Hostalaría e turismo: 
– CM Servizos de restaurante e bar. 
– CM Cociña. 
– CM Pastelaría e panadería. 

 Actividades físicas e deportivas: 
– CM Condución de actividades físico-deportivas no me-

dio natural. 
 Industrias alimentarias: 

– CM Panificación e repostaría. 
 Sanidade: 

– CM Coidados auxiliares de enfermaría. 
– CM Farmacia. 

 Imaxe persoal. 
 Comercio e márketing: 

– CM Comercio. 

Para a autorización de horario nocturno, considerado entre 
as 22:00 horas e as 6:00 horas. 

 Hostalaría e turismo: 
– CM Servizos de restaurante e bar. 
– CM Cociña. 
– CM Pastelaría e panadería. 

 Industrias alimentarias: 
– CM Panificación e repostaría. 

 Sanidade: 
– CM Coidados auxiliares de enfermaría. 
– CM Farmacia. 

Actividades marítimo-pesqueiras O alumnado matriculado nos ciclos formativos corresponden-
tes a esta familia profesional e que estea embarcado tampou-
co terá que solicitar autorización para fins de semana e hora-
rio nocturno, e adaptará o seu horario ao propio da actividade 
desenvolvida. 

 

                                                 
12 Hai que ter en conta que segundo se implanten os novos títulos de FP a listaxe aquí presentada poderá sufrir modificacións. 

 

 


