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Información importante. FP Dual
1. Requisitos de acceso

 Ter dezaoito anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo
formativo. Nesta convocatoria non hai límite superior de idade.

 Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos.

 Carecer  da  cualificación  profesional  para  o  posto  de  traballo
obxecto do proxecto.

 Non  ter  realizado  con  anterioridade  un  contrato  de  formación  e
aprendizaxe,  e  cumprir  os  requisitos  establecidos  na  normativa
laboral vixente para poder efectualo.

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

2. Documentación
A  solicitude  de  admisión  deberá  ir  acompañada  da  seguinte
documentación:

 Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión
Europea, cando non se dispoña de DNI ou NIE.

 No caso de non ter realizados os estudos na Comunidade Autónoma
de Galicia, certificación académica dos requisitos de acceso.

 Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

3. Procedemento de admisión e matrícula
O procedemento de admisión e matrícula ten dúas fases:

 Presentación da solicitude no centro educativo.

 Selección do alumnado pola entidade colaboradora e matrícula.

3.1 Presentación da solicitude
Deberáse cumprimentar  a solicitude para un único proxecto de FP
dual, utilizando o formulario normalizado  ED513A, que se entregará
preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita
admisión ou calquera outro que oferte FP dual.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis
dun proxecto, non se terá en conta ningunha petición.

3.2 Selección pola entidade colaboradora e matrícula
Tendo  en  conta  a  listaxe  definitiva  de  solicitudes  a  entidade
colaboradora seleccionará ao alumnado.

Rematado  o  período  de  selección  publicarase  a  listaxe  de  persoas
admitidas e en espera.

As persoas admitidas (seleccionadas) nun proxecto de FP dual, deberán
matricularse durante o período establecido no centro educativo no que
teña a praza adxudicada.

4. Participación noutros procesos de admisión de FP

As persoas que participen no procedemento de admisión e matrícula
para os proxectos de formación profesional dual tamén poderán realizar
a solicitude de admisión a ciclos formativos.

As persoas admitidas (seleccionadas) para un proxecto de FP dual
quedarán excluídas do proceso de admisión a ciclos formativos no
réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

No caso de non seren admitidas (seleccionadas) en ningún proxecto de
FP  dual  poderán  continuar  no  proceso  de  admisión  xeral  a  ciclos
formativos.

Estar matriculado en calquera ensinanza, incluída a FCT, implica a renuncia a participar no proceso de admisión en ciclos formativos

Período ordinario de admisión

Presentación de solicitudes 24 de xuño ao 2 de xullo ás 13:00 horas

Listaxe provisional de solicitudes 3 de xullo

Reclamación á listaxe provisional 4 ao 5 de xullo ás 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes 9 de xullo

Período de selección polas entidades colaboradoras 9 ao 12 de xullo

Relación de persoas admitidas e en espera 15 de xullo

Matriculación das persoas admitidas 16 ao 24 de xullo ás 13:00 horas

Nota: lémbrase que as persoas admitidas (seleccionadas) nun proxecto de FP dual quedarán excluídas do proceso de admisión a ciclos formativos no
réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da
normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

http://www.edu.xunta.gal/
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7658
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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