CONEIXEMENTS BÀSICS PER A NOUS TUTORS D’FCT (CEP PALMA)
Núm. activitat: 040107
Núm. d’esdeveniment: 11645

Modalitat: Curs

Durada: 15 hores

Destinataris:
Coordinadors de pràctiques i professors tutors de formació pràctica en empreses
que no hagin rebut formació
Objectius:
• Donar a conèixer als nous tutors que imparteixen el mòdul d’FCT les eines
bàsiques i les característiques pròpies del mòdul.
• Interaccionar entre el professorat per tant de millorar el procés d’FCT.
• Conèixer l’Ordre del conseller que regula les pràctiques formatives en centres
de treball a les Illes Balears.
• Conèixer les funcions de la tutoria d’FCT.
• Relacionar el moments claus de la tutoria.
• Relacionar cada moment clau amb les funcions que hi corresponen.
• Introduir al tutor en el maneig de l’eina informàtica FORCET.
Programa:
9.00-12.00
Tutoria

25 octubre
Programació
Programa formatiu
Recerca d’empreses

18 gener
25 abril
Inici i seguiment de les Informe valoratiu
pràctiques
Avaluació
Quadern de pràctiques
Compensació econòmica
Assegurança

Exempcions
12.30-14.30
FORCET

General
Acords

Suspensions
Annexos

Fi d’estada
Inserció laboral
Gestió econòmica

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 784 744 Fax: 971 177 534 Web: http://dgoifp.caib.es

Places: 60
Dates i lloc de realització
Dies: 25 d’octubre de 2011, 18 de gener i 25 abril de 2012.
Lloc: CEP PALMA.
Horari: de 9.00 h a 14.30 h
Ponents: Assessors del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures
Les
inscripcions
s’han
de
fer
a
través
del
portal
del
personal
http://portaldelpersonal.caib.es (formació del professorat>sol·licitud cursos>centre de
formació><Direcció General d’ordenació, Innovació i Formació Professional). Un cop
publicada la llista d’ admesos (dia 20 d’octubre), heu de tenir en compte que hi ha un
termini per confirmar la inscripció. En el cas que no es confirmi la inscripció no serà
admesa la sol·licitud.
Si queden vacants, un cop hagi transcorregut el període de confirmació, s’avisarà
telefònicament a les persones de la llista d’espera.
Data inscripció:

Des de 10/10/11

Fins 16/10/11

Data confirmació:

Des de 20/10/11

Fins 23/10/11

Data publicació de llistes:

20/10/11

Recomanacions:
S’aconsella:
- Dur una programació
- Dur dades per crear un acord o annex.
- Assegurar-se de tenir l’usuari FORCET actiu.
Condicions de certificació:
Per tenir dret a la certificació s’ha d’assistir com a mínim al 80% de l’activitat, segons
l’Ordre de 2 de gener de 2002.
Coordinació:
Joana Cerdà Martorell, Servei de Planificació i Participació, jmcerda@dgoifp.caib.es
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