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Orde do 4 de maio de 2015, pola que se 
convocan axudas económicas para o 
alumnado que realiza formación práctica 
en centros de traballo (DOG do 18 de maio) 

 

1. Novidades desta convocatoria 
 

1. Modalidade B. O alumnado que realice a FCT fóra do territorio español 

e teña concedida ou solicitada calquera outra axuda para a mesma 

finalidade deberá indicalo obrigatoriamente na solicitude aos efectos do 

cálculo do importe correspondente. 

 

O alumnado que realice a FCT fóra do territorio esp añol e teña 

concedida unha axuda Erasmus + KA102 non terá derei to á axuda 

polas xornadas realizadas fóra do Estado español . 

 

2. Modalidade A . O alumnado percibirá: 

 Ata un máximo de 186  euros   cando se cumpran as seguintes 

condicións. 

• O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do 

centro educativo. 

• O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do 

domicilio de residencia do/a alumno/a durante o período de realización 

da FCT. 

 
A contía de cada alumno ou alumna determinarase en función do número 

de xornadas realizadas. 

 
Non terá dereito á axuda o alumnado que realice a F CT no concello do 

centro educativo ou no concello de residencia duran te a FCT.  
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2. Prazos 
 

Maio . Para o alumnado que realiza a FCT no período de outubro de 2014 

a marzo de 2015, e nos períodos de xaneiro a xuño, de xaneiro a marzo e 

de abril a xuño de 2015. Tamén se acollerá a este prazo o alumnado 

matriculado no segundo curso do réxime integrado dun programa de 

cualificación profesional inicial no curso 2014/15. 

 

Outubro . Para o alumnado ao que lle corresponda realizar a FCT no 

período de setembro a decembro de 2015. Tamén se acollerá a este prazo 

o alumnado matriculado no segundo curso do réxime integrado dun 

programa de cualificación profesional inicial no curso 2014/15 que realice a 

FCT no período extraordinario de setembro de 2015. 

 

Avisos sobre o segundo prazo. 

• alumnado ao que lle corresponda realizar a FCT no período setembro a 

decembro de 2015 ten que rematar a FCT obrigatoriamente antes do 

31 de decembro de 2015.   

 

Para poder tramitar os pagamentos antes do 31 de decembro de 2015, 

emendar algún posible erro,  contactar cos centros..., recoméndase que o 

alumnado do prazo de outubro remate a FCT antes das vacacións de 

Nadal. 
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3.  Documentación  
 

1) Documentación que debe entregar o alumno ou a al umna. 

a) Solicitude normalizada. Anexo I. 

b) Declaración do domicilio de residencia durante o período de 

realización da FCT. Anexo II. 

c) Copia do DNI, se é o caso. 

f) A declaración responsable complementaria (anexo V) do conxunto 

das axudas solicitadas para a mesma finalidade presentarase só se o 

alumno ou a alumna solicita a axuda antes de ter rematada a FCT. 

Todos os datos relativos ás axudas teñen que figurar na aplicación de 

FCT para poder emitir as correspondentes listaxes 

 

Nota.  Para a impresión de todos os anexos utilizarase a aplicación de 

FCT desde a páxina web  http://www.edu.xunta.es/fct.  

 

2) Documentación que o centro debe enviar á Direcci ón Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educa tiva. 

  a) Solicitudes orixinais (anexo I). 

  b) Declaracións de residencia (anexo II). 

  c) Fotocopias do DNI, se é o caso. 

 d) Certificacións do centro educativo (anexo III). 

e) No caso de centros privados con ensinanzas concertadas, 

aceptación de     participación como entidade colaboradora na xestión 

das axudas (anexo IV). Está dispoñible na aplicación de FCT no 

apartado informes/centro .  

f) Se é o caso, declaracións responsables complementarias (anexo 

V). 

g) Certificación de realización das prácticas.  
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4. Principais datas  
 
 
 

Publicación da convocatoria no DOG 18 de maio 

Prazo de solicitudes  19 de maio ao 18 de xuño 

Publicación no centro da listaxe 
provisional 

19 de xuño 

Prazo de reclamacións 19 de xuño ao 28 de xuño 

Publicación no centro da listaxe 
definitiva  

29 de xuño 

Finalización  das prácticas  29 de xuño  ao 3 de xullo 

Envío da documentación en papel á 
Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación 
Educativa  
Servizo de Orientación Profesional e 
Relación con Empresas. San Caetano 
s/n. 15781 Santiago de Compostela. A 
Coruña. 

Ata o 10 de xullo 
Nota. Para o prazo terase en conta a 
data de rexistro de entrada na 
consellería ou noutros rexistros, pero 
non a data do rexistro de saída do 
centro. 
Recoméndase o envío directamente á 
dirección xeral por correo postal, co fin 
de evitar os atrasos dalgúns rexistros. 

Centros que non poidan finalizar o 
procedemento no prazo indicado por 
teren alumnado realizando a FCT en 
xullo e agosto con autorización da 
dirección xeral 

Terán de prazo ata o 10 de xullo para 
enviar toda a documentación agás  a 
certificación de realización das prácticas, 
que se remitirá cando o alumnado remate a 
FCT. 
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5. Moi importante 
 
O centro, antes de enviar a documentación á dirección xeral, deberá verificar 

que o alumnado que figura na certificación de realización das prácticas 

coincida co que solicita a axuda, que teña dereito a ela, así como que as 

xornadas e a contía total da axuda sexan as correctas. 

 

Deberán revisar que todas as solicitudes estean asinadas: 

1. Nos centros públicos, polo/a director/ora do centro. 

2. Nos centros privados con ensinanzas concertadas, polo/a 

inspector/ora correspondente.  

 

Toda a  información que vaia xurdindo para os centros estará dispoñible na 

aplicación informática: prazos, emenda de documentación, publicación da 

resolución, listaxes... 

          

Axudas concedidas 

O anuncio de exposición das listaxes da concesión da axuda sairá publicado 

no Diario Oficial de Galicia e cada centro poderá consultar estas listaxes a 

través da aplicación no apartado informes/centro/resolución. 

 

6. Máis información 
 

Para calquera outra consulta pódese poñer en contacto co servizo de 

Orientación Profesional e Relación con Empresas, nos teléfonos 981 54 65 

40/981 54 02 13 (Ana Cordo ou Carmen Rey). 

 


