
  

 
 

   
 

 

INFORMACIÓ DELS MÒDULS FCT/PAI 

El mòdul de Formació en centres de treball (FCT) consta de 400 hores que 

es realitzen de forma presencial (excepte en casos excepcionals, com el curs 

passat) a les escoletes 0-3 anys, en horari de matí (en aquests moments no 

hi ha cap escoleta amb la que tinguem acord signat que faci un horari més 

enllà de les 17 hores). Es qualifica com a apte o no apte. 

El mòdul de Projecte d’atenció a la infància (PAI) consta de 40 hores i es 

qualifica amb nota numèrica. L’alumnat que cursa els dos mòduls els fa al 

mateix temps. La superació del mateix va lligada a la qualificació d’apte de 

la FCT. 

L’alumnat que té la FCT exempta fa 20 hores de tutoria presencial a l’institut 

(en horari de capvespre, 2 hores cada setmana) i 20 hores de treball a 

distància.  

Aquesta informació és a dia d’avui. La conselleria ens ha indicat que es 

poden realitzar les pràctiques presencials (haureu de signar una declaració 

responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes en els 

centres de treball) i així és com ho organitzarem. Si després canvien les 

circumstàncies ja ens adaptarem.  

Una vegada les vostres matrícules s’hagin introduït al gestib i per tant  

sapiguem qui sou i com posar-nos en contacte amb vosaltres (és molt 

important que poseu el vostre correu correctament) , posarem en marxa 

els mecanismes necessaris per organitzar-ho tot: l’aula virtual, les sessions 

informatives (intentarem que siguin presencials)..... *També per l’alumnat 

amb exempció de FCT. 

A aquestes sessions explicarem totes les passes a seguir. El nostre institut 

té acords signats amb una sèrie d’escoletes que consideram reuneixen els 

requisits necessaris per poder dur a terme el nostre programa formatiu. El 

llistat de les mateixes es penjarà a l’aula virtual, en el seu moment. També 

es penjarà un document a emplenar, amb la informació que consideram 

necessària per iniciar l’adjudicació de les escoletes, així com l’ordre de 

preferència.  



  

 
 

   
 

A l’hora de fer les adjudicacions es farà una llista ordenada segons la 

mitjana de les notes del cicle.  

Tot aquest procés requereix de temps, per això vos demanaríem que 

tingueu una mica de paciència i esteu pendents de la informació que es vagi 

publicant a la web de l’institut a l’apartat de FP. Sou moltes alumnes i tenir 

temps per contestar individualment als vostres dubtes es fa molt difícil. 

* Després de rebre tota la documentació relativa a les sol·licituds 

d’exempció de la FCT es reunirà la comissió avaluadora per tal de 

revisar-la i ,decidir en base a la normativa vigent, si s’atorga 

(total/parcial) o denega la mateixa. Rebreu la resolució per correu 

electrònic. 


