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LOMCE
FP Básica
• Introduce o artigo 3.10 na LOE.
– Crea os ciclos de Formación Profesional Básica.
–  Oferta obrigatoria e carácter gratuíto.
• Non é unha ensinanza obrigatoria.
• Non está clasificada dentro da ensinanza secundaria.



LOMCE
FP Básica
• Modifica o artigo 39.4 da LOE.
– A Formación Profesional do sistema educativo 

comprende os ciclos de Formación Profesional 
Básica, de grao medio y de grao superior.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Finalidade da FP Básica:

• Facilitar a permanencia dos alumnado no sistema 
educativo e ofrecerlles maiores posibilidades para o 
seu desenvolvemento persoal e profesional. 
• Alcanzar e desenvolver as competencias da 

aprendizaxe permanente ao longo da vida para 
proseguir estudos de ensinanza secundaria 
postobrigatoria ou facilitar a súa transición cara á vida 
activa.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Ordenación:
– En ciclos formativos e en módulos profesionais.
– O perfil profesional, polo menos incluirá unha 

cualificación completa.

• Duración:
– 2.000 horas. Na modalidade de FP Dual 3 cursos.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Tipos de módulos:
– Módulos asociados a unidades de competencia.
– Módulos asociados aos bloques comúns -a todos 

os perfís-:
• Módulo de Comunicación e sociedade I e II.

– Lingua galega, Lingua castelá, Lingua estranxeira (Inglés) e  
Ciencias sociais.

• Módulo de Ciencias aplicadas I e II.
– Matemáticas e ciencias aplicadas ao contexto persoal e de 

aprendizaxe dun campo profesional.
• Módulo de FCT.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Módulos asociados aos bloques comúns.
– De oferta obrigatoria en 1º e en 2º.
– A lingua estranxeira poderá ser ofertada nunha 

unidade formativa dentro do módulo.
– Duración: entre o 35% e o 40 % da duración total 

do ciclo. Para certos colectivos, o 22%.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• FCT.
– Duración: polo menos o 12% da duración do ciclo.
– Se pode realizar en calquera momento en función 

das características do perfil e da dispoñibilidade 
de postos formativos nas empresas.

– Previamente o alumnado debe adquirir as 
competencias en materia de prevención de riscos 
profesionais



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Oferta obrigatoria. 
– Para o alumno que reúna simultaneamente:
• Maior  de 15 e non superar os 17, no momento do 

acceso ou durante o ano natural en curso.
• Ter cursado o 1º ciclo da ESO (3º da ESO) ou 

excepcionalmente ter cursador o 2º curso da ESO.
• Ser proposto polo equipo docente aos pais, nais ou 

titores legais para a incorporación a un ciclo de 
Formación Profesional Básica. 
– Requírese o consentimento dos pais, nais ou titores legais.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Oferta para persoas adultas: artigo 68 da LOE 

e artigo 18 do Real Decreto 127/2014.
– Simultaneamente:
• Superar os 17 anos.
• Non estean en posesión de ningún título de:

– Formación Profesional (incluído un título básico).
– Calquera outro título que acredite a finalización de estudos 

secundarios.

– Cando exista dispoñibilidade de prazas na oferta 
obrigatoria, poderanse completar con persoas que 
superen os 17 anos.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• No RD 127/20114, créanse 14 títulos 

profesionais básicos
– Servizos administrativos.
– Electricidade e electrónica.
– Fabricación e montaxe.
– Informática e comunicacións.
– Cociña e restauración.
– Mantemento de vehículos.
– Agroxardinaría e composicións florais.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• No RD 127/20114, créanse 14 títulos profesionais 

básicos.
– Peiteado e estética.
– Servizos comerciais.
– Carpintaría e moble.
– Reforma e mantemento de edificios.
– Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel.
– Tapizaría e cortinaxe.
– Vidraría e olaría.



Próximos títulos.
FP Básica
• Proximamente publicarase outro Real 

Decreto con 7 títulos adicionais:
– Actividades agropecuarias.
– Actividades marítimo-pesqueiras.
– Aloxamento e lavandaría.
– Aproveitamentos forestais.
– Artes gráficas.
– Industrias alimentarias.
– Informática de oficina.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Vías para obtención dos títulos.
– Superando un ciclo de Formación Profesional Básica.
– As persoas maiores de 18 anos que superen a proba 

para a obtención directa do título profesional básico á 
que se refire o artigo 69.4 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 
de maio (non figura no RD).

– As persoas maiores de 22 anos que teñan acreditadas 
todas as UCs do título profesional básico, a través de:
• Certificados de profesionalidade de nivel 1.
•  Ou polo procedemento de avaliación e acreditación de 

competencias profesionais.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Efectos do título profesional básico.
– Valor académico e profesional.
– Permitirá o acceso aos ciclos formativos de grao 

medio.
• O perfil de cada título indicará os ciclos de grado 

medio con preferencia de acceso.

– Mesmos efectos laborais que o título da ESO.
– Capacitará para levar a cabo funcións de nivel 

básico de prevención.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Efectos do título profesional básico.
– A persoa que posúa o título profesional básico 

poderá obter o título de graduado na ESO, pola 
opción de ensinanzas académicas ou pola opción 
de ensinanzas aplicadas.
• Mediante a superación da proba de avaliación final da 

educación secundaria obrigatoria.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Efectos do título profesional básico.
– Os alumnos e as alumnas que finalicen os seus 

estudos sen obter o título profesional básico 
recibirán a certificación académica dos módulos 
profesionais superados, que terá efectos 
académicos e de acreditación parcial acumulable 
das competencias profesionais adquiridas en 
relación co Sistema Nacional de Cualificacións e 
formación profesional.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Criterios de admisión, entre outros:
– De idade da persoa solicitante.
– De situación dos seus estudos.
– Posibilidades de continuación no sistema 

educativo. 



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Permanencia no réxime ordinario: 4 anos.
• Convocatorias: 2 anuais -posibilidade de 8 en 

total-.
– Excepto a FCT: 2 convocatorias en total.

• Repetición: unha soa vez en cada un dos cursos.
– Excepcionalmente: dúas veces nun dos cursos.

• Promoción a segundo curso.
– Cando os módulos asociados a UC non superen o 20 % 

do horario semanal.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• FCT.
– Pódese realizar en calquera momento, pero será avaliada 

unha vez alcanzada a avaliación positiva nos módulos 
asociados as unidades de competencia.

• Validacións
– Comunicación e sociedade I e II e Ciencias aplicadas I e II 

entre calquera título profesional básico.
– Alumnado de PCPI que teña superado os módulos 

obrigatorios:
• Ámbito de comunicación e do ámbito social + Lingua estranxeira, 

terá validado o módulo Comunicación e sociedade I
• Ámbito científico-tecnolóxico , terá validado Ciencias aplicadas I.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Validacións para persoas adultas
– Os módulos Comunicación e sociedade I e II:

• Para quen teña superadas as materias de 4 da ESO incluídas no 
bloque de comunicación e ciencias sociais.

– Os módulos profesionais de Ciencias Aplicadas I e II, para 
quen teña superadas:
• Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas e Bioloxía e 

xeoloxía ou Física e química da modalidade de ensinanzas 
académicas de 4º da ESO.

• Matemáticas orientadas as ensinanzas aplicadas e Ciencias 
aplicadas á actividade profesional da modalidade de ensinanza 
aplicada de 4º da ESO.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Profesorado de PCPI.
– O profesorado de PCPI de módulos de carácter 

xeral, poden seguir impartindo os módulos de  
Comunicación e Sociedade I e Ciencias Aplicadas I:
• Se teñen praza asignada, ata o seu cesamento.
• Se non teñen praza asignada, durante 4 cursos 

consecutivos
• Centros privados: contrato en vigor no curso 2013-

2014. ata que se extinga o contrato.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Atención a diversidade:
– O seu mesmo carácter de oferta obrigatoria para a 

Administración, confire a estas ensinanzas unha 
importancia significativa en canto á atención a 
diversidade.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Atención a diversidade:
– Se promoverá medidas metodolóxicas de atención á 

diversidade que permitan:
• Unha organización das ensinanzas adecuada ás 

características dos alumnos e das alumnas.
• Especial atención á adquisición das competencias lingüísticas 

contidas nos módulos profesionais de Comunicación e 
sociedade I e II para o alumnado que presente dificultade na 
súa expresión oral, sen que as medidas adoptadas supoñan 
unha minoración da avaliación das súas aprendizaxes. 

• Flexibilización modular.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Necesidades educativas especiais e 

específicas:
– Poderanse autorizar programas formativos:
• Módulos profesionais incluídos nos títulos e outra 

formación adaptada as súas necesidades.
• Os módulos incluídos nos títulos terá carácter 

acumulable para obter o título.
• A duración destes programas será variable, segundo as 

necesidades dos colectivos a quen vaian destinados.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Calendario de implantación da Formación 

Profesional Básica:
– O primeiro curso dos ciclos de FP Básica 

implantarase no curso escolar 2014-2015, curso 
no que se suprimirá a oferta de primeiro curso dos 
PCPI.

– O segundo curso dos ciclos de FP Básica 
implantarase no curso escolar 2015-2016, curso 
no que se suprimirá a oferta de segundo curso dos 
PCPI.



Real Decreto 127/2014
FP Básica
• Alumnado de PCPI:
– Que superase 1º de PCPI no curso 2013-2014, 

poderá cursar 2º de PCPI.



Real Decreto 127/2014
Implantación dos ciclos da FP
• Calendario de implantación da Formación 

Profesional.
– Todas as disposicións contempladas no Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio, polo que se 
establece a ordenación xeral da FP do sistema 
educativo, serán de aplicación no curso 2015-
2016.

– Os ciclos formativos con previsión de implantación 
para o curso escolar 2014-2015 poderán 
implantarse no curso escolar 2015-2016. 



Formación Profesional 
Dual
Real Decreto 1529/2012



Formación Profesional
Dual

Formación
Centro educativo Empresa



Formación e emprego
Transición
• É necesario modificar transición entre a FP no 

ámbito educativo e a incorporación ao 
emprego.
– Conseguir que non haxa rotura entre a 

finalización da formación profesional e a 
incorporación ao mundo laboral

Formarse …… traballando



Formación Profesional Dual
Orixe
• Gremios de oficios da Idade Media que se 

estenderon por case toda Europa
• Con base na idea principal do aprendiz e coas 

lóxicas adaptacións, foise poñendo en marcha 
ao longo do século XIX e XX, coincidindo co 
avance tecnolóxico e industrial, 
especialmente na área cultural xermana



Formación Profesional Dual
Europa
• A FP Dual é o sistema de FP principal en 

Alemaña, Austria, Suíza e Dinamarca
• En Holanda, Francia ou o Reino Unido existen 

modalidades de formación similares en niveis 
de baixos de cualificación, aprendices, pero 
son vías minoritarias



Formación Profesional Dual
Europa
• Estados onde a FP está centralizada no ámbito 

educativo ou dirixida pola administración
– ás empresas aproveitan as persoas cualificadas 

para o seu beneficio

• Estados onde a FP está en man das empresas
–  xa sexa porque o estado non se preocupa da 

formación ou ben porque a evolución, a 
especialización o crecemento das empresas fan 
que estas precisan formar aos seus traballadores



Formación Profesional Dual
Requirimentos
• É preciso dispor de postos de formación nas 

empresas
– se por motivos de conxuntura ou estruturais no se 

ofertan suficientes postos de formación, iso 
tradúcese en desequilibrios no mercado de 
formación e xurde o risco de que en especial 
mozos e mozas con menor formación vexan 
bloqueado o seu acceso á formación profesional 
cualificada.



Formación Profesional Dual
Requirimentos
• É preciso dispor das correspondentes 

organizacións do traballo na que técnicos 
cualificados desempeñan unha función central
– En países cunha organización polarizada, con 

directivos con formación académica e 
traballadores pouco ou nada cualificados para 
labores de produción, a FP dual non é posible
• En xeral, poden existir sectores con nesta situación pero 

tamén outros con organizacións non polarizadas na que 
é posible FP Dual.



Formación en empresas
España
• Historicamente
– Ata a década dos 60 do século XX,  especialmente 

para os niveis baixos de cualificación, a formación 
aínda recaía en gran medida nas empresas coa 
figura do aprendiz

– A partir do ano 1970 coa Lei Xeral de Educación a 
FP pasou a estar principalmente en mans da 
administración
• do sistema educativo e da administración laboral

– Foi o momento das prácticas en alternancia



Formación en empresas
España
• Historicamente
– Con todo as grandes empresas case sempre 

tiveron estruturas de formación internas
– Coa publicación da LOXSE (1990) a FP apartase do 

modelo “academicista” –cultura xeral e específica 
de FP- e se acolle o modelo “profesional” – 
preparación profesional con seus contidos 
tecnolóxicos e prácticos



Formación en empresas
Galicia
• PCPI modalidade C-Mixta.
– O alumno recibe a formación específica de 

formación profesional nas empresas do seu 
ámbito xeográfico.



Reformas no mercado de traballo

Evolución normativa

Real Decreto - Lei 10/2011

Lei 35/2010 Favorecer o emprego dos mozos  e persoas desempregadas.
Melloras nos contratos para a formación. Bonificacións a S.S.
e á contratación indefinida.

Lei 3/2012 Modifica o contrato formación e aprendizaxe.
Lugares para a formación.
Beneficiarios.
Duración.

Crea o Contrato para a formación e a aprendizaxe.
Contrato con plenos dereitos laborais e de protección  social 
que combina traballo remunerado nunha empresa coa 
formación. 
Dirixido a mozos de ata 30 anos sen cualificación.
Inclúe reducións de cotizacións empresariais a S.S.
Abre a porta a FP Dual

Real Decreto 1529/2012 Desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe.
Crea a F.P. Dual.



Formación Profesional Dual
Real Decreto 1529/2012
• A Formación Profesional Dual xurde co Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de novembro, polo 
que se desenvolve o contrato para a 
formación e o aprendizaxe e se establece as 
bases de la formación profesional dual.



Real Decreto 1529/2012
Tipos de FP dual
• Por contrato para a formación e o aprendizaxe.
– O alumnado será un traballador máis da empresa para 

todos os efectos.
– O alumnado percibirá a retribución establecida no 

convenio colectivo correspondente, en proporción ao 
tempo de traballo efectivo.

• Cando non medie un contrato para a formación 
e o aprendizaxe (FP Dual del sistema educativo).
– O alumnado poderá ser beneficiario dunha bolsa 

durante a súa participación no proxecto.



Real Decreto 1529/2012
FP dual por contrato
• Destinada á obtención.
– Dun título de formación profesional de grao medio 

ou superior.
– Dun certificado de profesionalidade.
– De certificación académica ou acreditación parcial 

acumulable.

• Exención parcial ou total da FCT.
– Total se o contrato é superior a 1 ano.



Real Decreto 1529/2012
FP dual sen contrato. Bolsa
• É específica do sistema educativo

– Finalidades
• Incrementar o número de persoas que poidan obter un título de 

ensino secundario postobrigatorio a través da FP: ciclo de grao 
superior, de grao medio ou profesional básico.

• Conseguir unha maior motivación no alumnado e diminuír o 
abandono escolar temperán.

• Facilitar a inserción laboral.
• Incrementar a vinculación do tecido empresarial coa FP.
• Potenciar a relación do profesorado de FP coas empresas do 

sector e favorecer a transferencia de coñecementos.
• Obter datos cualitativos e cuantitativos para a toma de decisións 

en relación coa mellora da calidade da FP.



Real Decreto 1529/2012
FP dual sen contrato. Bolsa
• Programa de formación
– un mínimo do 33% das horas de formación 

establecidas no título deberanse impartir coa 
participación da empresa

– a duración do ciclo formativo poderase ampliar 
ata 3 anos

– o alumno deberá cursar previamente a formación 
necesaria que garanta o desenvolvemento na 
empresa con seguridade e eficacia



Real Decreto 1529/2012
FP dual sen contrato.
• Remuneración.
– Contrato. Fixarase en proporción ao tempo 

traballado efectivo, de acordo co convenio 
colectivo ou no seu defecto ao soldo mínimo 
interprofesional.

– Bolsa. Os alumnos poderán recibir bolsas das 
empresas, institucións, fundacións, etc., e/ou das 
administracións, na forma que se determine para 
cada proxecto.
• Galicia. A contía da bolsa é igual que por contrato.



Formación dual 
Vantaxes para as empresas
• Proxectos tipo contrato de formación e 

aprendizaxe con persoas desempregadas
– As empresas terán dereito a unha redución das 

cotas empresariais á Seguridade Social por 
continxencias comús, de accidentes de traballo e 
doenzas profesionais, desemprego, fondo de 
garantía salarial e formación profesional
• Do 100 % se o contrato se realiza por empresas cuxo 

cadro de persoal sexa inferior a 250 persoas
• Do 75 % para empresas con máis traballadores



Formación dual 
Vantaxes para as empresas
• Proxectos tipo contrato de formación e 

aprendizaxe
– As empresas que, á finalización da súa duración 

inicial ou prorrogada, transformen en contratos 
indefinidos os contratos para a formación e a 
aprendizaxe, terán dereito a unha redución na 
cota empresarial á Seguridade Social de 1.500 
euros/ano, durante tres anos. No caso de 
mulleres, esa redución será de 1.800 euros/ano



Formación dual 
Vantaxes para as empresas
– A cotización ao réxime xeral da Seguridade Social 

polas bolsas realízase de xeito reducido
• Realízase por cotinxencias comúns e profesionais coas 

regras dos contratos de formación e aprendizaxe.
• Non existe obriga de cotizar pola continxencia de 

desemprego, así como tampouco ao Fondo de Garantía 
Salarial nin por formación profesional



Formación dual 
Vantaxes para o alumnado 
• O alumnado percibe un salario desde o inicio 

do seu período de formación
• O salario irá aumentando cada ano á medida 

que aumenta a súa competencia profesional
• Maior facilidade para a súa integración no 

mercado laboral mediante a adquisición dunha 
titulación de formación profesional de xeito 
simultáneo á súa integración nos procesos 
produtivos da empresa



Real Decreto 1529/2012
FP dual
• Titorías.
– A empresa designará, entre o seu cadro de 

persoal, unha persoa coa cualificación ou a 
experiencia profesional adecuada para exercer a 
titoría.
• Será responsable do seguimento do programa 

formativo.
– O centro designará un  titor.
• Que será o responsable da programación, seguimento 

da formación e da coordinación da avaliación co resto 
do profesorado.



FP dual en Galicia
Requisito das persoas destinatarias
• Cumprir os requisitos de acceso ao réxime 

para as persoas adultas para poder 
matricularse en todos os módulos 
profesionais do ciclo.

• Non ter superado ningún módulo do ciclo.
• Carecer de cualificación profesional requirida 

para o mesmo posto de traballo ou a 
ocupación obxecto do proxecto.



Formación Profesional dual

Empresa

Traballo Formación
complementaria

Formación en
centro educativo

Formación
en empresa

Traballo/formación
en empresa

Centro educativo

Formación dual 
Formación e traballo

Entre 15 e 20
alumnos



Convenio
FP dual
• Previamente a publicación en DOG é preciso a 

sinatura de un convenio de colaboración entre 
a consellería e a empresa onde se fixarán:
– A distribución de módulos por curso.
– Por curso académico e por módulo: 
• As horas de formación curricular.
• As horas de formación complementaria.
• As horas efectivas de traballo.



• Partindo da xornada laboral da empresa, por exemplo 
1790 horas/ano.
– Duración do proxecto (3 anos) 5.370 horas. 

• Formación curricular: 1590 horas (2000 – 410 de FCT).
• Traballo/formación complementaria 3.780 horas. 

Duración do proxecto (3 anos)

FP dual
(5.370 h)

Formación curricular (F. Curri.)
(1.590 h)

Traballo/formación complementaria (T e F. Com.)
(3.780 h)

Formación dual 
Estrutura



• Formación curricular: 1.590 horas.
– 1050 horas no centro educativo.
– 540 horas na empresa.

• Traballo/formación complementaria: 3.780 horas.
– No que se inclúe unha porcentaxe variable de formación 

complementaria.

Duración do proxecto (3 anos)

FP dual
(5.370 h)

Formación curricular 
(1.590 h)

Centro educativo (1.050 h)
Centro educativo
(1.050 h) (20 %)

Empresa (540 h)

Empresa
(4.320 h) (80 %)Traballo/formación 

complementaria
(3.780 h)

Empresa (3.780 h)

Formación dual 
Distribución global da FP dual 



Formación curricular Traballo e formación complementaria

1º ano
Centro Educativo 
350 h (20 %)

Empre. 
180 h
(10 %)

Traballo
895 h  (50 %)

F. Com.
365 h
(20 %)

2º ano
Centro Educativo 
350 h (20 %)

Empre. 
180 h
(10 %)

Traballo
1075 h  (60 %)

F. Com.
185 h
(10 %)

3º ano
Centro Educativo 
350 h (20 %)

Empre. 
180 h
(10 %)

Traballo
1.260 h  (70 %)

1º ano 2º ano 3º ano Total

Formación 
curricular

Centro 
ducativo

Formación centro educativo (20 %) 350 h 350 h 350 h 1.050 h

Formación en empresa (10 %) 180 h 180 h 180 h 540 h

Traballo/ 
formación en 
empresa (TFE)

Empresa
Traballo/formación 
complementaria (

Traballo (50%) (60%) (70%) 895 h 1075 h 1.260 h 3.230 h

Formación complementaria
(20%) (10 %) (0%) 365 h 185 h - 550 h 

Total 1.790 h 1.790 h 1.790 h 5.370 h

Formación dual 
Distribución global da FP dual 



• Opción 1: estendida
– O alumnado realizará a formación no centro educativo 

entre os meses de setembro e xuño. 
• Un día á semana ou ben dúas medias xornadas á semana.

– Durante todo o ano o alumnado realizará o 
traballo/formación na empresa. Terá unha dedicación 
semanal de catro días co horario habitual da empresa, 
exceptuando o mes de xullo e a primeira quincena de 
setembro, que será de cinco días á semana.

Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set

Formación no centro educativo  (350 h)

Traballo/formación na empresa  (1440 h)

Formación dual 
Distribución anual formación curricular 



• Opción 2: concentrada
– O alumnado realizará a formación no centro educativo 

concentrada entre os meses de setembro a decembro a 
razón de 30 horas/semana.

– O resto do período, de xaneiro a setembro o alumnado 
realizará o traballo/formación na empresa, cun seguimento 
quincenal de ata tres horas semanais no centro educativo.

Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set

Formación no 
centro educativo

(FCE) (350 h)

Traballo / formación na empresa 
(TFE) (1440 h)

Formación dual 
Distribución anual formación curricular 



FP Dual
Programa formativo
• Antes de iniciar a actividade formativa é 

preciso establecer o programa formativo, 
decidindo que parte se imparte no centro 
educativo e que parte na empresa.
– Para cada módulo profesional se determinarán os 

resultados de aprendizaxe e os criterios de 
avaliación.
• Pódese utilizar como ferramenta o modelo facilitado 

pola Subdirección Xeral de FP



Real Decreto 1529/2012
FP dual.
• Acordo para actividade formativa, necesario 

para a autorización da administración laboral.
• Contido do programa de formación, con expresión das 

actividades que se desenvolven na empresa e no centro 
formativo, profesorado e forma e criterios de 
avaliación
• Calendario, xornada, programación e horarios en que 

a persoa traballadora realizará a súa actividade laboral 
na empresa e a súa actividade formativa
• Criterios para a conciliación das vacacións e dos 

períodos non lectivos no centro de formación



Formación dual 
Proxectos actuais

Centro Ciclo Empresa Prazas Tipo

CIFP Politécnico 
de Santiago

CS Sistemas de 
telecomunicacións 
e informáticos

Coremain S.A 15 Contrato

IES Universidade 
laboral de 
Ourense

CM  Carrozaría Unidad de vehículos 
industriales, S.A 
(UNVI)

15 Contrato

IES A Sardiñeira CS Química 
industrial

Repsol Petróleo S.A 15 Bolsa

CIFP Carlos 
Oroza

CM Servizos en 
restauración

FEPROHOS 15 Bolsa

CIFP Manuel 
Antonio

CM Cociña e 
gastronomía

FEPROHOS 15 Bolsa



Formación dual 
Proxectos actuais.

NOTA: APTCOR, Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos da Coruña
Bosch, Bosch Security Systems, SAU

Centro Ciclo Empre
sa

Prazas Tipo

CIFP Politécnico 
de Santiago

CS Mecatrónica industrial FINSA 15 Bolsa

CIFP Politécnico 
de Santiago

CM Electromecánica de 
vehículos automóbiles

APTCOR
 

15 Bolsa

IES Ricardo Mella CS Administración e 
finanzas

Bosch 15 Bolsa



Real Decreto 1529/2012
FP dual. Bolsa.
• O alumno recibe un importe que non poderá 

ser inferior ao resultante da parte 
proporcional, en función do tempo de 
actividade profesionalizadora que realice o 
alumnado durante a súa estadía na empresa.
– Descóntase 6,09 € de seguridade social. 



Real Decreto 127/2014
FP Básica e FP Dual
• Pode ser obxecto de FP Dual.
– Os módulos asociados a UC e a FCT. 

• Ata o momento en que se desenvolva a FP 
Dual do sistema educativo establecida no 
artigo 42.bis da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 
maio,
– Realizarase de acordo co establecido para o 

sistema educativo, cando non medie un contrato 
para a formación e o aprendizaxe, no Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de novembro. 



Grazas 
pola súa atención
Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación educativa
www.edu.xunta.es/fp
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