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A FORMACION EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) 
Qué é a Formación en Centros de Traballo (FCT)? 

A Formación en Centros de Traballo (FCT),  é un módulo profesional obrigatorio que se cursa en todos os ensinos de FP, tanto de FP Básica, como 
de grao medio e de grao superior. 

É unha fase de formación práctica na empresa que se desenvolve no centro de traballo e que como regra xeral, deberase realizar, unha vez supera-
dos todos os módulos profesionais do ciclo formativo, na contorna real da empresa. 

O módulo profesional de Formación en Centros de Traballo (FCT) non ten carácter laboral nin relación bolseira, os alumnos que o cursan continúan 
sendo estudantes matriculados en ensinos regrados. 

Qué características ten a Formación en Centros de Traballo (FCT)? 

O módulo profesional de Formación en Centros de Traballo ten a mesma estrutura que o resto de módulos que compoñen os ciclos formativos de 
Formación Profesional e a súa superación é obrigatoria para obter calquera título nos ensinos de Formación Profesional. 

As actividades que alumno realizará no seu período de prácticas son propias do perfil profesional do título de FP que está a cursar e están incluídas 
nun programa formativo. 

O alumno terá designados un Titor do Centro Educativo e un Titor do Centro de Traballo que definirán previamente o programa formativo a realizar 
polo alumno ou alumna, coordinarán o seu desenvolvemento, fixarán as datas das visitas e avaliarán a realización do mesmo, emitindo os oportunos 
informes. 

Este módulo profesional desenvólvese na empresa, polo tanto o alumnado poderá observar e desempeñar as actividades e funcións propias dos dis-
tintos postos de traballo do perfil profesional e coñecer a organización dos procesos produtivos ou de servizos e as relacións laborais, sempre tendo 
presente que os alumnos e alumnas que o cursan continúan sendo estudantes matriculados en ensinos regrados. Por iso, todo o alumnado de FCT 
está cuberto por un seguro de responsabilidade civil e accidentes suscrito por cada administración educativa para ese efecto 

A avaliación do módulo profesional de FCT terá por obxecto determinar que o/a alumno/a que o cursa adquiriu a competencia xeral do título, a partir 
da superación dos resultados de aprendizaxe do módulo profesional e realizaraa para cada alumno ou alumna, o profesor ou profesora que realizase 
o seguimento. 

Os criterios de avaliación servirán para acreditar, unha vez finalizado o proceso de aprendizaxe, se o alumno ou alumna alcanzou as competencias 
profesionais establecidas. 

O módulo de formación en centros de traballo poderá ser obxecto de avaliación en dúas convocatorias a diferenza de todos os demais módulos pro-
fesionais que compoñen un título que terán catro convocatorias. 

Qué finalidade ten o módulo de Formación en Centros de Traballo? 

� Completar a adquisición das competencias profesionais previstas no ciclo formativo que esteas a cursar. 

� Adquirir coñecementos da organización produtiva. 

� Contribuír ao logro das finalidades xerais da formación profesional, relacionadas coa integración en contornas de traballo. 

� Avaliar a competencia profesional do alumnado, en especial aqueles aspectos que non poden comprobarse no centro educativo por esixir situa-
cións reais de traballo 

Cal é a duración do módulo de Formación en Centros de Traballo? 

A duración deste módulo profesional vén determinada no currículo oficial de cada ciclo formativo. 

As prácticas desenvólvense, en período lectivo, no centro de traballo ou centros de traballo establecidos e salvo situacións excepcionais, debido á 
especificidade da familia profesional ou causas de diversa natureza, hanse de excluír os períodos de vacacións escolares. 

Os calendarios concretos de realización acórdanse entre os titores do centro educativo e da empresa conforme ás horas de cada perfil profesional 
dentro dos períodos anteriormente citados. 

Dentro deste período, a duración diaria da xornada de formación no centro de traballo debe ser igual ou próxima ao horario laboral da empresa, xe-
ralmente entre as 07:00 e as 22:00 horas, e realizaranse reunións de seguimento, periódicas e obrigatorias co/a titor/a de FCT no centro educativo. 

Dentro dos títulos de Formación Profesional podemos debe terse en conta a duración establecida nos correspondentes curriculos profesionais de ca-
da título profesional. 

http://www.edu.xunta.es/fp/curriculos   

http://www.cifpcompostela.edu.es/het/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=72  
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Cómo se consegue a exención do módulo de Formación en Centros de Traballo? 

Quen pode solicitar a exención do módulo profesional de FCT? 

Poderá solicitar a exención total ou parcial do módulo profesional de Formación en Centros de Traballo o alumnado previamente matriculado no de-
vandito módulo que acredite unha experiencia laboral, mínima dun ano (atendendo ao cómputo correspondente a unha xornada laboral completa), re-
lacionada co ciclo formativo no que estea matriculado. 

A experiencia laboral debe garantir que o alumnado alcanzou os resultados de aprendizaxe do módulo de Formación en Centros de Traballo recollei-
tos no Real Decreto do título no que estea matriculado. 

Como se solicita? 

A documentación para solicitar a exención facilitarase na Secretaría do Centro onde o alumno ou alumna está matriculado ou matriculada do módulo, 
a solicitude dirixirase ao Director ou Directora do centro nun momento previo á data de inicio da FCT, o procedemento así como o seu prazo virá 
concretado por cada administración educativa, e xa por último, toda a documentación que se enumera neste epígrafe entregarase na mesma Secre-
taría do Centro de Formación Profesional. 

Debe achegarse como documentación xeral, ademais daquela específica que puidese ser solicitada ou que o solicitante considere necesaria, a se-
guinte: 

�     Para traballadores ou traballadoras asalariados: 

– Certificación da Tesourería Xeral da Seguridade Social (Vida Laboral), do Instituto Social da Mariña ou da mutualidad á que estivesen afi-
liadas, onde conste a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de contratación, e 

– Contrato de Traballo ou certificación da empresa onde adquirisen a experiencia laboral, na que conste especificamente a duración dos pe-
ríodos de prestación do contrato, a actividade desenvolvida e o intervalo de tempo no que se realizou dita actividade. 

�     Para traballadores ou traballadoras autónomos ou por conta propia: 

– Certificación da Tesourería Xeral da Seguridade Social (Vida Laboral) ou do Instituto Social da Mariña dos períodos de alta na Seguridade 
Social no réxime especial correspondente e 

– Descrición da actividade desenvolvida e intervalo de tempo no que se realizou a mesma. 

�     Para traballadores ou traballadoras voluntarios ou bolseiros: 

– Certificación da organización onde se prestou a asistencia na que consten, especificamente, as actividades e funcións realizadas, o ano no 
que se realizaron e o número total de horas dedicadas ás mesmas. 

– As administracións competentes promoverán o establecemento dun sistema de comunicación electrónica coa Tesourería Xeral da Seguri-
dade Social para a transmisión destes datos. 

Como se resolve? 

O director do centro de Formación Profesional, á vista do informe valorativo emitido polo equipo docente do ciclo formativo, resolverá a solicitude so-
bre a exención total ou parcial do módulo profesional de FCT conforme ao artigo 39 e 40 do Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se es-
tablece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo así como ao desenvolvemento normativo autonómico correspondente. 

A resolución, positiva ou negativa, comunicarase por escrito ao interesado para o seu coñecemento previo ao comezo do módulo de FCT e incorpo-
rarase no expediente do alumno ou alumna, unha vez informado debidamente o titor ou titora do módulo profesional de FCT. 

Cando a comunicación é positiva indicará se se trata de exención total ou parcial e, neste último caso, as actividades para realizar. 

Como realizar a Formación en Centros de Traballo en Europa? 

Realizar a FCT en Europa 

Cos ensinos de Formación Profesional pode: 

� Facer prácticas en empresas, o módulo da FCT (Formación en Centros de Traballo), continuar estudando e/ou traballar en Europa. 

� Coñecer o mundo da empresa noutros países. 

� Conseguir titulacións recoñecidas a nivel europeo. 
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Información xeral sobre mobilidades en Formación Profesional 

Os alumnos e alumnas de Formación Profesional poden realizar a Formación en Centros de Traballo en calquera país da Unión Europea por medio 
de convenios regulados polas administracións autonómicas e os seus centros educativos e dentro do marco do SEPIE  a través de programa Eras-
mus+. Este programa está dentro da Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe (KA1). 

O alumno ou alumna deberá informarse se o centro educativo no que estuda é promotor dun proxecto europeo para realizar a FCT en Europa. Neste 
caso deberá solicitar a información no seu centro. 

Outra posibilidade é que as Administracións educativas de cada unha das Comunidades Autónomas promovan a realización de FCT en Europa. O 
alumno ou alumna poderá localizar a información de cal é o procedemento para seguir en cada caso na Consellería de Educación correspondente. 

Determinadas entidades tamén ofertan prazas para alumnos e alumnas de Formación Profesional que queiran realizar estancias no estranxeiro. 

Hai que ter presente, que é moi importante ter coñecemento da lingua na que se vai a desenvolver a estancia. A preparación é unha parte integral da 
actividade e pode incluír clases de idiomas e formación cultural e práctica. 

 

� ENLACE PAXINA WEB XUNTA 

http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-das-fct   

� LIGAZONS RELACIONADAS COA FCT - NORMATIVA 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070308/Anuncio84EE_gl.pdf  

� GUIA DE RECURSOS PARA A TITORIA DE FP 

http://www.edu.xunta.es/fp/guia-de-recursos-manual-para-o-profesorado-de-fp  

� AXUDAS FCT 2015 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150518/AnuncioG0164-070515-0003_gl.html  

� A FCT NO ESTRANXEIRO 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf   

� PROGRAMA ERASMUS+KA103, do CIFP COMPOSTELA 

http://www.cifpcompostela.edu.es/het/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=89  

 
 


