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Què s'hi amaga darrera d'aquestes tres lletres? Ho sabeu?
Doncs un dels aspectes més ben valorats per l'alumnat i
professorat del l'FP.
FCT: Formació en Centres de Treball, és a dir, les pràctiques
empreses de tota la vida, això sí, adaptades als temps actuals.

Són pràctiques formatives obligatòries, que fan tant els alumnes de cicles
formatius de grau mitjà com de superior, en centres de treball.
Estan directament relacionades amb els continguts dels cicles.
Suposen un apropament al mercat de treball.
Es formalitzen mitjançant un conveni entre la pròpia empresa i en centre
docent.
No són retribuïdes, l'alumne no percep cap salari i cap altre incentiu
econòmic.
Complementen la formació teòrica.
La seva durada està entre les 300 i 700
hores, en funció del cicle formatiu escollit.

Què suposa per l'alumne?
Contacte amb el món laboral i el mercat de
treball, en molts casos significa el primer contacte
de l'alumnat amb una empresa.
L'inici d'una primera experiència en el món laboral.
La possibilitat de poder veure i experimentar una tecnologia més avançada que la
que es treballa en els centres educatius.
Completar la formació professional específica directament amb el lloc de treball.
L'apropament a la cultura d'empresa, un món desconegut per a molt joves estudiants de cicles formatius.
Desenvolupar les competències personals d'adaptació a una feina, de treball en
equip, de resolució de problemes, de comunicació, etc. És a dir, totes aquelles que es
donen en un context laboral.

Curiositats i aspectes que potser no coneixes
sobre la FCT:

!

Saps que es poden cursar a l'estranger? Hi ha diferents
programes europeus i diverses iniciatives per a fer les
estades en empresa a l'estranger. Només cal conèixer-les.
Saps que el mateix alumnat pot buscar una empresa pe fer
la seva estada? El centre docent fa proposat d'empreses però
l'alumne pot cercar l'empresa que més li agradi. Això sí, s'han de complir els
requisits obligatoris per tal de garantir que l'estada s'ajustarà als continguts
del cicles i a la normativa que regula el conveni.
Saps que al voltant d'unes 150.000 empreses han estat acollidores de joves
que cursen l'FCT?
Saps que és una de les principals vies d'accés a una feina per part de
l'alumnat de cicles formatius?

I què n'opinen els implicats?
Malgrat hi ha, de vegades, alguna opinió crítica (sobretot per l'ús no sempre correcte que
fan algunes empreses de l'FCT), la valoració és gairebé sempre molt positiva:
Proporciona una experiència laboral molt valuosa.
Es complementen les competències tècniques mitjançant la pràctica real.
Es desenvolupen les competències personal en un context laboral real.
Permet veure una actualització de l'ocupació.
S'aprenen maneres de treballar concretes.
És un primer contacte amb l'empresa.
Suposa, en molts casos, una inserció laboral.

fapaes
catalunya

