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Percibe o alumnado de FP dual algún tipo 
de remuneración?

Cales son os requisitos para acceder á FP dual?

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.

Cal é o valor engadido da FP dual para a empresa?

•  A empresa participa activamente no deseño do 
programa formativo, incorporando os seus procesos 
e a súa cultura empresarial, cunha maior incidencia 
na formación práctica do alumnado.

Que é a FP dual?

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

Para o seu cálculo, utilizarase a contía establecida
no convenio colectivo ou, de non existir, a contía do
salario mínimo interprofesional. 50% o primeiro ano
e 60% o segundo ano.

•  Ter dezaoito anos (ou cumprilos no ano natural 
en que comece o ciclo formativo).

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

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

•  Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo 
formativo do proxecto solicitado, agás que fose 
cursando outro ciclo formativo.

•  Mellora a competitividade, dotando a empresa
de capital humano coas mellores habilidades
persoais e profesionais, e un alto grao de 
cualificación.

•  Constitúe uns dos mellores sistemas de selección de
persoal para as empresas, ao participar estas na
selección inicial do alumnado, e por ter un 
coñecemento directo das súas competencias
profesionais durante o período formativo.

•  A empresa participa da responsabilidade 
social de fomentar a formación e a 
empregabilidade das persoas.
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Os módulos profesionais deste ciclo formativo son os 
seguintes:

• Representación gráfica en fabricación mecánica.
• Deseño de produtos mecánicos.
• Deseño de moldes e modelos de fundición.
• Técnicas de fabricación mecánica.
• Deseño de utensilios de procesamento de chapa e 
estampación.
• Deseño de moldes para produtos poliméricos.
• Automatización da fabricación.
• Proxecto de deseño de produtos mecánicos
• Formación e orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.

Nota. Os módulos en cor claro están asociados a algunha 
unidade de competencia.

Plan de formaciónQue vou aprender e facer?

• Deseñar produtos de fabricación mecánica, útiles de 
procesado de chapa,  moldes e modelos para  
polímeros,  fundición, forxa, estampaxe ou  
pulvimetalurgia, asegurando a calidade, e cumprindo a 
normativa de prevención de riscos laborais e de 
protección ambienta. 

• Idear solucións construtivas de produtos de 
fabricación mecánica realizando os cálculos necesarios 
para o seu  dimensionado, establecendo os plans de 
proba.

• Elaborar, organizar e manter actualizada a 
documentación técnica necesaria para a fabricación dos 
produtos deseñados.

• Seleccionar os compoñentes e materiais en función 
dos requirimentos de fabricación. Definir a 
automatización da solución exposta.

• Debuxar os planos de conxunto e de fabricación 
segundo as normas de debuxo industrial utilizando 
equipos e software de  CAD. 

• Optimizar o deseño dos  moldes realizando a 
simulación do proceso de enchido e arrefriado dos 
mesmos para garantir a calidade dos produtos 
moldeados, a optimización do tempo do proceso e os 
recursos enerxéticos utilizados.

Cualificacións profesionais e 
Certificados de Profesionalidade: 

Este título equivale ao título LEI70: Delineación Industrial 
e Deseño Industrial.

• Deseño de produtos de fabricación mecánica. 
• Deseño de utensilios de procesamento de chapa.
• Deseño de moldes e modelos
- Organización e control da transformación de polímeros 
termoplásticos,  de caucho, polímeros termoestables e os 
seus compostos (incompleta) 

- Delineante  proyectista.
- Técnica / técnico en  CAD.
- Técnica / técnico en desenvolvemento de produtos.
- Técnica / técnico en desenvolvemento de matrices.
- Técnica / técnico en desenvolvemento de  utillajes.
- Técnica / técnico en desenvolvemento de  moldes.
- Técnica / técnico de desenvolvemento de produtos e  
moldes

Cales son as saídas profesionais?


