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     VALORACIÓ UGT INSTRUCCIONS FLEXIBILITZADORES PRÀCTIQUES D’FP 
 
El Departament d’Educació ha publicat avui dia 31 de març les instruccions de les mesures 

flexibilitzadores per a l’alumnat que cursa Cicles Formatius puguin finalitzar el període de 

pràctiques en Formació en Centres de Treball 

(FCT) i en la modalitat d’FP Dual seguint les 

indicacions del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional que acordaren el dia 24 de 

març amb les comunitats autònomes en el si de la 

Comissió d'FP de la Conferència Sectorial 

diverses mesures per assegurar que cap alumne o 

alumna perdi el curs per la interrupció de classes presencials i les pràctiques en centres de treball 

i FP Dual a causa de la crisi de l'coronavirus Covid-19. 

 

 

Es tracta de facilitar que l’alumnat acabi el curs i pugui prosseguir els estudis o incorporar-se al 

món laboral per tant es rebaixen al mínims establerts pel Ministeri de 220h de FCT i 25 de 

Projecte. I en FP Dual a 660h. 

 

Atesa l’excepcionalitat del moment, entenem des de la UGT de Catalunya que  hi 

hagi una flexibilització de l’estada de les pràctiques de l’alumnat  a l’empresa en tots 

els ensenyaments professionalitzadors com: 

 

 Augmentar el nombre d’hores diàries d’FCT fins un màxim de 8 hores diàries.  

 Augmentar el nombre de dies a la setmana. 

 Allargar el període de pràctiques considerant el mes de juliol.  

 

Sempre que es faci sense crear una sobrecàrrega de feina a l’alumnat i sense 

exposar la seva salut, i que es farà sempre tenint en compte el calendari escolar i l’establert a 

la normativa d’FCT. 
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El Departament  te en compte el supòsit que un cop iniciades les pràctiques es suspenguin, 

llavors cal preveure la substitució de l’estada a l’empresa en tots els ensenyaments 

professionalitzadors. 

 

Segons la Direcció General d’FP, l’estada a l’empresa es podrà substituir mitjançant la 

integració de les hores mínimes del mòdul de Projecte / Síntesi (25 hores en el cas d’estudis de 

cicles formatius d’FP) més les 3/7 hores mínimes del mòdul d’FCT (220 hores en el cas de cicles 

formatius d’FP) que estableix el reial decret de mínims dels títols corresponents, en total 245 

hores. –  

 

Per a l’alumnat dels ensenyaments d'APD, el mòdul de Projecte Integrat / Final es podria 

considerar com a hores realitzades a l'empresa, amb un total de 100 hores. - Per a l’alumnat dels 

ensenyaments esportius, aquesta mesura s'aplicaria només en el cas dels cicles de grau superior 

restant la càrrega lectiva del projecte al mínim d'hores d’FCT. 
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