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PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL MÒDUL D’FCT 

 

1.- Exempció total o parcial: 

 Per a concedir l’exempció total o parcial cal sempre, en qualsevol cas, acreditar, almenys, un any 

treballat a temps complet. Depenent de l’experiència acreditada amb els estudis que s’estan realitzant 

determinarem si aquesta exempció és total o parcial. Quan l’alumne/a haja acreditat la capacitació suficient 

d’almenys el 85% de les competències professionals establides en el programa formatiu podrem concedir 

l’exempció total. En cas de no arribar al llindar del 85%, concedirem una exempció parcial, valorant les 

capacitats aconseguides segons l’experiència acreditada. 

 

2.- Realització de l’FCT en un país estranger:  

 Actualment, l’aplicació SAÓ-FCT no permet introduir empreses estrangeres, per això les FCT fora del 

territori espanyol amb qualsevol tipus de programa (Erasmus+, FCT-Europa, etc.) no es poden donar d’alta 

en SAÓ.  

Per a aquest tipus d’FCT es poden usar els annexos que es troben en la nostra web, 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/anexos-de-evaluacion-fct-europa  

 

3.- Instructor/a de l’empresa: 

 L’instructor o la instructora de l’empresa és la persona que assigna el centre de treball per a tutoritzar i 

instruir l’alumnat durant el desenvolupament del mòdul d’FCT, així com les relacions amb el tutor o tutora 

d’aquest. 

 No obstant això, si així es creu convenient, aquest instructor/a podrà delegar activitats a altres 

treballadors de l’empresa especialitzats en altres àrees d’aquesta, per a la coordinació, el desenvolupament 

i el seguiment de l’FCT, amb la dedicació necessària que garantisca la formació de l’alumnat. Aquesta 

delegació d’activitats sempre s’ha de notificar al tutor/a de l’alumne/a.  

 

4.- Horari de realització de les FCT: 

 L’horari de realització de les FCT serà, amb caràcter general, de 6.00 a 22.00h. No obstant això, hi ha 

esdeveniments puntuals fora d’aquest horari que es consideren importants per a la formació de l’alumnat . 

Per a aquestes ocasions puntuals, és necessari comunicar aquest esdeveniment a la Inspecció 

Educativa perquè en siga sabedora. 

 

5.- Visites als centres de treball: 

 Per al seguiment de les FCT de l’alumnat, sempre que siga possible, es preveuen unes visites per part 

del tutor/a als centres de treball on s’estan desenvolupant les FCT. Aquestes visites sempre les ha de 

realitzar el tutor/a de l’alumnat en FCT, en cap cas es pot permetre que les efectue cap altre professorat. 

El professorat de suport al tutor/a d’FCT ha de fer-ho amb tasques administratives de l’FCT, mai amb visites 

als centres de treball. 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/anexos-de-evaluacion-fct-europa

