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Que é a FP Dual?
É unha modalidade de formación profesional que ten como 
fin a cualificación profesional das persoas mediante a 
formación compartida entre o centro educativo e as 
empresas.

CurrículoCurrículo

Centro educativoCentro educativo Empresa Empresa 
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Mínimo a metade do SMI 475€/mes 
(30 días)

A parte proporcional dos días que están na 
empresa
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Modalidades de FP Dual en Galicia

Estrutura da FP Dual en Galicia

Grupo completo
Réxime de persoas adultas

Segundo curso
Réxime ordinario

Formalización polo réxime de persoas adultas (ciclo 
completo)

Convenio Marco

Asinan: Consellería + 
Empresa

Tramitación: Servizos 
centrais antes de xuño

Acordo específico de 
colaboración

Asinan: Centro + Empresa

Tramitación: enviada a 
Inspección 15 días antes de 

comezar

Acordo específico de 
colaboración

Asinan: Centro educativo + 
Empresa
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Exemplo de temporalización da FP Dual en réxime de persoas adultas

GRUPO COMPLETO (Réxime de persoas adultas)

Set. Out. Nov. Dec. Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. Xuñ. Xul. Ago.

1º curso

Formación no centro educativo Actividade profesionalizadora/Formación na 
empresa

2º curso

Formación no centro educativo
Actividade profesionalizadora/Formación na 

empresa
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Exemplo de temporalización da FP Dual en réxime ordinario
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Avaliación no centro en Xuño
Probas segundo o caso

2º CURSO DE RÉXIME ORDINARIO
Set. Out. Nov. Dec. Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. Xuñ. Xul. Ago.

1º curso
Formación no centro educativo

2º curso
Formación no centro 

educativo
Actividade profesionalizadora/Formación na 

empresa

Xornadas de reforzo no Centro de
planificación flexible (durante 3º trimestre)
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Características da 
FP Dual

GRUPO COMPLETO 2º CURSO (Réxime ordinario)

Oferta Específica e adicional
Consultar web Fp Dual
https://www.edu.xunta.gal/fp/fp-dual-oferta

Parte da oferta ordinaria do 
centro educativo

Formalización Convenio marco + acordo específico Acordo específico

Solicitude de 
participación

Mesmo prazo que o resto de ofertas 1º Trimestre do 2º curso ordinario

Nº de alumnos/as Mínimo 12 con carácter xeral Non hai número mínimo

Módulos Todos os módulos do ciclo Módulos de 2º curso ordinario

Distr. Módulos A acordada coa empresa (plan formativo) A establecida no currículo

Temporalización A acordada coa empresa Xaneiro a xuño

Avaliación final Setembro Xuño

FCT Incluída no período de formación na 
empresa

Incluída no período de formación 
na empresa
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Cal é a vinculación do alumno coa empresa?

Relación do alumnado coa empresa

Bolsa Contrato para a formación e a aprendizaxe

Xestionada pola propia empresa

Xestionada por unha entidade 
colaboradora: FEUGA ou FUAC

Xestionada por unha entidade 
colaboradora: FEUGA ou FUAC

Remuneración proporcional ao tempo de 
permanencia na empresa que non foi destinado 
á formación: tempo efectivo de traballo.
O cálculo será a contía establecida
no convenio colectivo.

mailto:cifp.granxa@edu.xunta.es


CIFP A GRANXA   Estrada Vigo-Ourense (N120, km 646), Ponteareas 
(Pontevedra) - CP 36860 - Tfno/ 886120 880 - Fax/ 886120 893 – 

 cifp.granxa@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpgranxa/

GRUPO COMPLETO 2º CURSO
Ter 18 anos ou facelos no ano natural en que 
comece o ciclo formativo

Ter 18 anos con carácter xeral

Non ter superado ningún módulo profesional 
do ciclo formativo que se solicita agás que o 
fixera cursando outro ciclo formativo

Estar matriculado no 2º curso dun ciclo 
formativo do réxime ordinario

Ter superados todos os módulos de 
primeiro curso e aprobado todos os 
módulos da primeira avaliación de segundo.

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

Quen pode cursar unha FP Dual?
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Como se accede?

✈ Petición 

✈ Cumprir os requisitos

✈ O alumnado achegará o currículo co formato 
Europass

✈ Selección do alumnado participante por parte da 
empresa e centro educativo
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Vantaxes da FP Dual
Alumnado:

✔ Entra en contacto co mundo real da empresa, participando activamente no proceso produtivo.
✔ Mellora as súas competencias profesionais e adquire outras competencias acordes ás demandas da empresa.
✔ Recibe unha remuneración e cotiza á Seguridade Social.
✔ Adquire experiencia laboral.
✔ Mellora as súas posibilidades de inserción laboral.

Empresa:

 Favorece a dispoñibilidade de recursos humanos cualificados adaptados ás necesidades da empresa.
 Mellora a competitividade do tecido produtivo.
 Constitúe o mellor procedemento de selección de persoal.
 Permite o desenvolvemento do compromiso da empresa coa sociedade da contorna.
 ...

Centro educativo:

✗ Potencia a oferta educativa do centro e a súa visualización na súa área de influencia.
✗ Coñece as novidades e as tendencias das empresas, para llas transmitir na aula ao alumnado.
✗ Fomenta a actualización das competencias do profesorado, incorporando o manexo das últimas tecnoloxías 

e a realidade dos sectores produtivos.
✗ ...
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AXUDAS 

Resolución  do 26 de agosto de  2019,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca un programa de mobilidades de FP 

dual para o curso 2019-2020.

 Ata 100 €/día por persoa para gastos de aloxamento e manutención

 Ata 600 € por persoa para gastos de desprazamento e desenvolvemento de actividades

AXUDA PARA FCT

Orde do 2 de xuño de 2020 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que 
realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual.
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MÁIS INFORMACIÓN EN:
 http://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia
 Guía básica de FP Dual Xunta de Galicia http://

www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8536
 Facebook FP Dual https://www.facebook.com/FPdualGalicia/
 Instagram FP Dual https://www.instagram.com/fpdual_galicia

GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN

Natividad Fernández Ojea
Dinamizadora FP Dual CIFP A Granxa 
Ponteareas
Rede Galega de dinamización
fpdual@cifpagranxa.com
886120894
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