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Orientacions per a l’alumnat d’FCT 
 
Abans de començar... 
 
El tutor/a realitza el contacte amb l'empresa, acorda les activitats que es desenvoluparan i prepara la 
documentació del conveni de pràctiques. T'informa de la data i hora que t'has de presentar a 
l'empresa i de la persona que t'atendrà. 
 

El primer dia ... 
 
Sempre és molt important la màxima puntualitat, però especialment en aquesta 
primera trobada (no n'hi ha una segona oportunitat per causar una primera bona impressió). També 
cal portar els documents que t'hagi facilitat el tutor/a. Tan aviat com sigui possible, has de retornar 
una còpia del conveni al tutor/a,amb totes les signatures i segells*. 
L'Empresa es queda una còpia i tu una altra. 
*Si no has retornat el conveni signat després de 20 dies d’haver començat les pràctiques, s’anul·larà 
el conveni i les pràctiques no seran vàlides. 
 

Què esperen de mi a l'empresa? 
 
No esperen un/a professional amb experiència, perquè estàs acabant la teva formació. Esperen rebre 
una persona responsable, amb bon tracte, amb ganes d'aprendre,oberta a les indicacions i 
orientacions que puguin rebre. Les "dificultats" per adaptar-se a l'empresa han estat sempre per 
manca d'atenció o de responsabilitat, per donar un tracte incorrecte, manca de respecte o no 
posar"ganes de fer" les tasques, que poden produir mermes de material, avaries en equips o 
instal·lacions, ...  
En aquests casos, greus o reiteratius, l'empresa o el tutor/a demana la baixa de la col·laboració i et 
quedarà suspès el crèdit d'FCT. 
 

Normes... 
 
Sempre s'han de seguir les normes establertes a  l'empresa i les indicacions particulars del tutor/a 
que tinguis al lloc de treball. Has de ser molt curós/a en la utilització d'equipaments, materials i 
espais. En tot moment has de ser molt respectuós/a en el tracte amb els teus companys/es.  
 

Assistència... 
 
A les pràctiques s'ha d'assistir tots els dies, segons el calendari escolar. Com moltes vegades 
l'empresa desconeix aquest calendari, convé que informes amb antelació quan es “festa” a l'Institut i 
és laborable a la localitat on tu estàs fent les pràctiques. 
 
També cal que avisis amb antelació en el cas que per alguna raó justificada no puguis anar (visita 
mèdica, ...) 
En cas de malaltia, cal que telefonis (personalment o un familiar) el més aviat possible. 
Les hores i dies que no assisteixis, sempre s'han de "recuperar", perquè al final del període de 
pràctiques les hores reals realitzades han de superar sempre les mínimes establertes en el currículum 
del cicle. En cas de faltes d'assistència injustificades o sense el coneixement del teu tutor/a de 
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l'Institut es demanarà la baixa de la col·laboració i et quedarà el crèdit d'FCT suspès. Normalment el 
tutor/a posa una data final al conveni que supera les hores mínimes curriculars, en previsió de 
possibles absències. De vegades a l’empresa registra aquesta data com al darrer dia que aniràs a fer 
pràctiques, per tant, en cap cas has de deixar d’anar a les pràctiques fins que no t’autoritzi el teu 
tutor/a, malgrat hagis superat el mínim d’hores. 
 
 

Incidències... 
 
Mitjançant visites, trucades telefòniques i la revisió periòdica del quadern telemàtic, el  teu tutor/a 
realitza el seguiment de les tasques que desenvolupes a l'empresa. Si en algun moment penses que 
les coses no funcionen correctament, cal que informis al teu tutor/a i no prenguis decisions pel teu 
compte, com deixar d'assistir, no realitzar les tasques planificades al pla d'activitats, ... 
 

Accidents... 
 
En cas de produir-se algun accident a l'empresa o durant l’anada/tornada, si ets menor de 28 anys, 
cal anar a un centre concertat per l'assegurança escolar. Si ets major de28 anys, cal anar al centre 
concertat de l’assegurança privada. 
Convé que tinguis una còpia actualitzada de la relació dels centres d’assistència més propers a 
l’empresa,a l’Institut, i a casa teva (la pots trobar a la web de “Escola-Empresa / racó de l’alumnat”). 
 
Si l'accident és molt greu, cal avisar al servei públic d'atenció d'urgències mèdiques (061).Si ets 
menor d'edat, cal que vagis acompanyat/da per un familiar (si és possible) o per un company/a o 
persona responsable de l'empresa. 
 
En cap cas has d'anar a la mútua d'accidents de l'empresa, perquè no ets un treballador/a de la 
mateixa. Si demanes assistència dins el sistema públic de salut et poden atendre directament com a 
“particular” amb la teva targeta sanitària (no pots dir que ha estat “accident escolar, perquè poden 
fer-te una factura que hauràs d’abonar).El més aviat possible t'has de posar en contacte* amb el teu 
tutor/a de l'Institut. Si no el trobes en aquell moment, pots parlar amb (en aquest ordre): 
 
Pablo García: Coordinador d’FP 
Ferran Mateu: Cap d'Estudis d'FP  ,  
Enrique Muñoz: Director  
qualsevol altra persona de l'equip directiu. 
 
*Les dades de contacte estan al peu de pàgina d’aquest document 
 

Altres consells... 
 
Convé que omplis cada dia el quadern telemàtic i facis puntualment les revisions mensuals amb el 
tutor/a de l’Institut i de l’empresa. Abans de finalitzar les pràctiques, convé revisar totes les 
signatures i segells que ha de posar l’empresa en els fulls corresponents, per evitar que hagis de 
tornar posteriorment. 
 


