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1. Ampla oferta formativa. Hai titulacións para calquera 
área profesional e interese persoal: www.edu.xunta.es/fp/

2. Estudos máis motivadores. Trabállanse contidos 
específicos onde prima a aplicación práctica. 

3. Capacitación profesional. A diferenza da educación 
secundaria obrigatoria ou do bacharelato, os estudos de 
FP, capacitan para traballar nunha área profesional 
determinada e desempeñar unha profesión. 

4. Aplicación real. Todos os ciclos formativos combinan 
a formación nas aulas dunha escola coa formación en 
centros de traballo ( FCT).  

5. Continuación de estudos. Cun título de FP de grao 
medio poderías continuar cursando un ciclo de grao 
superior. Así mesmo, un grao superior, permíteche o acceso 
diferenciado a un grao universitario. 

6.  Empregabilidade. A inserción laboral dos titulados 
en FP aumentou en moitos sectores en detrimento 
dos titulados universitarios. Un 21,3 % da oferta 
de traballo no noso país vai dirixido expresamente
a persoas tituladas en formación profesional.

7. Centros educativos de calidade. O noso 
centro, conta con moitos anos de experiencia 
neste tipo de formación. 

8. Alcanzables. En Galicia o custo dos ciclos 
formativos é gratuito.  

9. Titulación oficial. A duración de todas as titulacións, 
ncluíndo as prácticas nas empresas, non supera os dous 
anos. Agás as modalidade de modular ou Dual que poden
ter unha duración de tres anos. 

10. Diversidade. Existen varias modalidades: presencial,  
semipresencial, dual, modular, a distancia ou online. A 
formación presencial tamén se pode realizar en quenda de 
mañá ou de tarde; permitindo compatibilizar estes estudos 
con outras actividades ou responsabilidades familiares. 



• Ciclo Superior: Deseño e Amoblamento (Dual)
• Ciclo Medio: Carpintaría e Moble (Quenda de mañá) 
• Ciclo Medio: Mantemento de Estructuras de Madeira e 
  Mobiliario de embarcacións de Recreo (Quenda de mañá) 

• Ciclo Superior: Educación Infantil 

• Ciclo Superior Sistemas Electrotécnicos e Automatizados  
• Ciclo Superior Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos
• Ciclo Superior Automatización e Robótica Industrial
• Ciclo Superior Mantemento Electrónico (Dual) 
• Ciclo Medio Instalacións Eléctricas e Automáticas (Mañá ou Tarde)
• Ciclo Medio Instalacións de Telecomunicacións (Mañá ou Tarde, e distancia)
• Formación Profesional Básica Electricidade e Electrónica

• Ciclo Superior Programación da produción en fabricación mecánica (Tarde e Dual)
• Ciclo Superior Deseño en fabricación Mecánica (Mañá e Dual)
• Ciclo Superior Construcións Metálicas 
• Ciclo Medio Mecanizado
• Ciclo Medio Soldadura e Caldeiraría (Mañá, Tarde e Dual)

• Ciclo Superior Automoción
• Ciclo Medio Carrozaría
• Ciclo Medio Electromecánica de Vehículos Automóbiles (Mañá ou Tarde)

• Ciclo Superior Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica (Tarde)
• Ciclo Superior Enerxías Renovables (Dual)

• Ciclo Superior Mecatrónica Industrial (Dual)
• Ciclo Superior Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluidos (Dual)
• Ciclo Medio Instalacións Produción de Calor (Dual) 
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FAMILIAS PROFESIONAIS CICLOS FORMATIVOS
Que é a FP dual?

Formación
Curricular

É unha modalidade de
formación profesional

que ten como finalidade
a cualificación profesional

das persoas nun réxime
de alternancia de actividade

laboral nunha empresa
coa actividade formativa

nun centro educativo.

Traballo na
Empresa

Centro
Educativo
formación 

complementaria

O alumnado pode ter a
condición de bolseiro ou

 ser contratado pola empresa
 mediante un contrato de
formación e aprendizaxe.

O alumnado percibe unha
 remuneración proporcional
 ao tempo de permanencia

 na empresa que non foi
destinado á formación:

 tempo efectivo de traballo.

O CIFP Ferrolterra ten un 
80 % de inserción laboral 
nos seus ciclos formativos


