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FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
QUÉ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?
La Formació Professional Específica constituïx un aspecte essencial del Sistema Educatiu, s'organitza en un conjunt de cicles formatius amb una
organització modular, de duració variable, constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques en funció de diversos camps professionals.
Els programes formatius han de prendre com a referència fonamental les necessitats de qualificació del sistema productiu, és a dir les
ensenyances professionals, la seua estructura, objectius, criteris d’avaluació i continguts, s’han de focalitzar des de la perspectiva de
l’adquisició de la competència professional requerida en l’ocupació (Reial Decret 676/1993 de 7 de maig).
En aquest sentit, l’estructura adoptada per als títols Professionals, i el seu procés d’elaboració, obeïx a la finalitat bàsica d’aconseguir les
capacitats que permeten exercir, i realitzar “rols” i situacions de treball necessaris en l’ocupació.
Les ensenyances del Cicle Formatiu s’organitzen en Mòduls Professionals la finalitat de les quals és la de proporcionar als alumnes i les
alumnes la competència professional característica de cada títol. Els mòduls poden estar associats a una unitat de competència (els més
específics) o a diverses d’estes unitats (els denominats de “base o transversals”). En les ensenyances del Cicle Formatiu s’inclou també un
mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) que no té una relació directa amb la competència professional però que facilita un coneixement
d’aspectes generals del món del treball, tals com salut laboral, legislació, orientació i inserció laboral i principis d’economia i empresa; i un
mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) que es desenrotlla en l’àmbit productiu.
Els Cicles Formatius s'organitzen en Famílies Professionals i, dins d’aquestes en Grau Mitjà i Grau Superior, segons responguen a diferents
requeriments del sistema productiu i per tant cada un d’ells té uns continguts específics.
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TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
Al finalitzar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’obté la titulació de Tècnic en la professió corresponent, que permet la inserció al mercat de
treball. Igualment aquest títol permet l’accés al primer curs de Batxillerat en alguna de les seues modalitats.
Si s’ha cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior, s’obté la titulació de Tècnic Superior en la professió corresponent, que permet accedir al
mercat de treball o directament als estudis universitaris vinculats amb la professió estudiada.
DURACIÓ DELS CICLES FORMATIUS
La duració dels cicles és de 1.300 a 2.000 hores de formació que engloba les hores lectives destinades a la formació al centre educatiu i així
com les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball, a través del mòdul de Formació en Centre de Treball.
EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
Cada Cicle Formatiu té els seus propis mòduls en funció de les característiques pròpies. No obstant, hi ha un mòdul que està present en tots els
Cicles Formatius. Aquest mòdul és el de Formació en Centres de Treball (FCT), la duració del qual varia segons els cicles, situant-se entre les
300 i les 720 hores, la qual cosa manifesta clarament seua importància. El que caracteritza significativament a aquest mòdul és que l’alumne o
alumna complementa en l’empresa la competència professional aconseguida al centre educatiu per mitjà de la realització d’un conjunt
d’activitats en un ambient real de treball, exercint les funcions pròpies de la professió, i assimilant continguts formatius que no els seria
possible adquirir-los al centre educatiu (organització dels processos productius, drets i obligacions derivats de les relaciones laborals, prevenció
de riscos laborals,conèixer els mecanismes d’inserció professional....).
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CONDICIONS D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
L’accés als cicles varia segons siguen de grau mitjà o de grau superior. Per a ambdós hi ha dos vies, l’accés directe o l’accés per mitjà de prova.
Per als cicles formatius de grau mitjà els accessos poden ser:
a) Accés directe:
 Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 Haver superat 2n. de BUP.
 Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).
 Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitjanes.
 Haver superat, de les ensenyances d’Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns
experimentals.
 Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
b) Accés per mitjà de prova: Consulta les característiques de la prova d’accés en l’apartat corresponent d’aquesta Guia d’Estudis
Per als cicles formatius de grau superior els accessos poden ser:
a) Accés directe:
 Titulats de Batxillerat LOE o LOGSE.
 Titulats de Batxillerat Experimental.
 Alumnes amb COU o PREU superat.
 Titulats de Formació Professional de segon grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.
b) Accés per mitjà de prova: Consulta les característiques de la prova d’accés en l’apartat corresponent d’aquesta Guia d’Estudis.

