
O IES DE VALGA OFERTA A FP DUAL DO CICLO DE GRAO MEDIO DE
“SOLDADURA E CALDERAIRÍA”   DE IMPARTICIÓN SIMULTÁNEA  E POR 
PRIMEIRA   FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS

En virtude do Convenio asinado polas empresas ODL, STAC, Aluminios Padrón, Gama e Hijos,
Curvados Anros, Maimbar, Alfogar, Fundivisa, Thune Eureka  ca Consellería de Educación; o IES 
de Valga oferta un segundo grupo da Formación Profesional Dual do Ciclo de Grado Medio  de 
“Soldadura e Calderairía” para o curso 2018-2019.
Este ciclo, como o que se ofertou no curso 2017-2018  e que neste curso o alumnado estará en 2º 
curso, está programado a dous anos, no que se imparte unha parte da formación no IES de
Valga e outra parte nas empresas. As empresas participantes neste proxecto acollerán entre
todas un mínimo de 13  alumnas e alumnos,
Este proxecto trae como novidade que a partir de novembro a formación será simultánea, pola mañá
o alumnado irá a empresa e pola tarde terán as clases no IES, o alumnado cobrará unha bolsa 
mínima de 350€ durante prácticamente todo o  curso, a diferencia de  proxectos anteriores  que só 
cobraban durante a estadía na empresa, logo de rematar a formación no IES. Ademais, o alumnado 
tamén terá dereito a un mínimo de trinta días naturais de vacacións en cada un dos cursos do 
proxecto.
Simultáneamente e por primeira vez ofértanse 9 prazas de Formación de Adultos no que o centro 
ofertará os mesmos módulos que se ofertan neste grupo de FP Dual. Na formación de adultos os 
requisitos son os mesmos que na oferta de FP polo sistema ordinario.

REQUISITOS E PRAZOS DA FP DUAL

1-Requisitos dos candidatos: según o contemplado na Orde do 14 de Xuño de 2018 DOG
22 de xuño)

-Ter entre dezoito e vintenove anos no ano natural en que se inicien os estudos
-Cumprir os requisitos establecidos no artig 41 da Lei 2/2006, tais como, estar en posesión do
Titulo de Educación Secundaria ou ter superado a proba de acceso ós Ciclos de Grado Medio.
-Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación
para o emprego ou do sistema educativo, 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 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-Lugar de presentación

- A presentación da solicitude terá lugar no IES de Valga. Este modelo de solicitude
tamén estará dispoñible no enderezo.https://www.edu.xunta.es. Nas xefaturasterritoriais

3-Documentación a presentar

DNI, Certificación da Titulación que presenta como requisito, Curriculum vitae.



4- Prazo de matrícula

O prazo de matrícula estará aberto ata que se cubran as solicitudes tendo como data límite o
14 de setembro. Rematado o prazo haberá unha selección dos solicitantes
Para mais información poden poñerse en contacto:
Telefono de contacto: 886151980
Mail: ies.valga@edu.xunta.es
En Valga, a 30 de xuño  de 2018

mailto:ies.valga@edu.xunta.es

