Percibe o alumnado de FP dual algún tipo
de remuneración?

Que é a FP dual?

CIFP

O alumnado percibe unha remuneración
proporcional ao tempo de permanencia na empresa
que non estea destinado á formación: tempo
efectivo de traballo.

É unha modalidade de formación profesional que ten
como ﬁnalidade a cualiﬁcación profesional das
persoas nun réxime de alternancia da actividade
laboral nunha empresa coa actividade formativa nun
centro educativo.

Para o seu cálculo, utilizarase a contía establecida
no convenio colectivo ou, de non existir, recibirá
como mínimo o 50 % do salario mínimo
interprofesional.

Vantaxes para o alumnado

Ferrolterra
Ciclo Superior de

Construccións Metálicas

• Dispoñer de máis opcións de conseguir emprego
respecto á Formación Profesional tradicional.
• Desenvolver a estancia na empresa con alta na
Seguridade Social e retribución económica.
• Aprender traballando e aumentar a motivación
pola formación.
• Entrar en contacto co mundo real da empresa e
adquirir máis hábitos de traballo e experiencia
profesional en relación á modalidade tradicional de
FP.

FP
DUAL

• Comprobar de forma práctica se no que te estás
formando se axusta ao teu perﬁl, interese e
competencias.
• Dispoñer dun titor de empresa e un titor de
centro durante todo o período de formación.

Cales son os requisitos para acceder á FP dual?
• Ter dezaoito anos (ou cumprilos no ano natural
en que comece o ciclo formativo).

• Estudar unha modalidade formativa cada vez
máis valorada polas empresas.

Infórmate aquí:
CIFP FERROLTERRA
Rúa Ramón y Cajal s/n
15403 Ferrol - A Coruña

• Carecer da cualiﬁcación profesional requirida para
concertar un contrato en prácticas para o posto de
traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
981-333107
FerrolterraCIFP
cifpferrolterra

• Non ter realizado con anterioridade un contrato
de formación e aprendizaxe.

Formación Profesional
Formación de Futuro

• Non ter superado ningún módulo profesional
do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que
fose cursando outro ciclo formativo.
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Que vou aprender e facer?
• Deseñar produtos de caldeiraría, estruturas
metálicas e instalacións de tubaxe industrial, e
planiﬁcar, programar e controlar a súa produción,
partindo da documentación do proceso e as
especiﬁcacións dos produtos que se fabriquen,
asegurando a calidade da xestión e dos produtos, así
como a supervisión dos sistemas de prevención de
riscos laborais e protección ambiental.

En que ámbitos se traballa
• En industrias dedicadas á fabricación de grandes
depósitos, caldeiraría grosa e tubaxe industrial,
talleres mecánicos, construción de carrozarías,
remolques e caixas abatibles, construción e
reparación naval, instalacións petroquímicas, material
de transporte, montaxe e reparación de construcións
metálicas, no ámbito da produción de construcións
metálicas encadradas no sector industrial.

Este sector laboral ocupa un gran número de
man de obra e cada vez existe máis demanda
de persoal especializado na fabricación
mecánica.

Plan de formación
Os módulos profesionais deste ciclo formativo son os
seguintes:
• Deseño de construcións metálicas.
• Procesos de mecanizado, corte e conformación en
construcións metálicas.
• Programación de sistemas automáticos de
fabricación mecánica.
• Representación gráﬁca en fabricación mecánica.
• Deﬁnición de procesos de construcións metálicas.
• Procesos de unión e montaxe en construcións
metálicas.
• Programación da produción.
• Proxecto de construcións metálicas.
• Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e
protección ambiental.
• Formación e orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
Nota. Os módulos en cor claro están asociados a algunha
unidade de competencia.

Cales son as saídas profesionais?
- Operario de fundición
- Operario de industria siderúrxica
- Obreiro especializado na fabricación de ferramentas
- Montador de estruturas metálicas

Este ciclo desenvolverase coa empresa:
Windar Oﬀshore, lider mundial como empresa
adicada á fabricación de estruturas de aceiro
tubulares e os seus compoñentes. Ofrece
solucións globais para a fabricación de torres
eólicas para turbinas eólicas e cimentacións.
Debido a súa experiencia, son unha empresa de
referencia por diante dos fabricantes de
aeroxeradores máis importantes do mundo.

