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QUE É A 
FP DUAL?

 É unha modalidade de formación profesional cuxo obxectivo é a cualificación 
profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha 
empresa coa actividade formativa nun centro educativo.

 
 Os proxectos experimentais de formación profesional dual formalizaranse a través dun 

convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a 
empresa ou empresas colaboradoras.

 A FP Dual ofrece as seguintes vantaxes:
– Percepción dunha remuneración.
– Incorporación ao réxime xeral da seguridade social.
– Maior facilidade de inserción laboral.



VANTAXES DA
FP DUAL (1)

PARA O ALUMNADO:
– Percepción dunha remuneración.

– Incorporación ao réxime xeral da seguridade social.
– Maior facilidade de inserción laboral.
– Favorecer a adaptación aos ámbitos profesionais e aos sectores estratéxicos 

empresariais.
– Potenciar a motivación.

PARA OS CENTROS:
– Incrementar o número de persoas que poden cualificarse a través das ensinanzas 

de formación profesional.
– Potenciar a relación do profesorado e do centro de formación coas empresas do 

sector e favorecer a transferencia de coñecementos.
– Lograr a diminución do abandono escolar temperá.



VANTAXES DA
FP DUAL (2)

PARA AS EMPRESAS:
– Incrementar a adaptación do alumnado aos requerimentos tecnolóxicos actuais.
– Intensificar a retroalimentación ente a empresa e o centro educativo.
– Facilitar o relevo xeneracional.
– Coñecemento das familias profesionais dos centros de FP e a posta en valor das 

ensinanzas de FP.

O incremento da formación e cualificación que ofrece a FP DUAL repercutirá positivamente 
no crecemento económico e na competitividade da zona.



REQUISITOS PARTICIPANTES (1)

 Ter entre 18 anos (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo) e 29 anos no 
momento de inicio do ciclo formativo.

 Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos de grao medio:
– Título de ESO (LOE ou LOXSE).
– Título de ESO con avaliación final pola opción de ensinanzas aplicadas (LOMCE).
– Título de técnico auxiliar.
– 2º de BUP cun máximo de dúas materias pendentes nos dous cursos.
– 2º curso de primeiro ciclo experimental da REM.
– Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, 3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso 

de comúns experimental.
– Título profesional básico (FPB).
– Módulos obrigatorios dun PCPI.
– Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.
– Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de formación 

profesional, a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou a proba de acceso a ciclos 
formativos de grao medio ou de grao superior de Ensinanzas Deportivas ou de Artes Plásticas e 
Deseño.



REQUISITOS PARTICIPANTES (2)

 Carecer de cualificación profesional requerida para concertar un contrato en prácticas 
para o posto de traballo ou ocupación obxecto do proxecto.

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

 Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto 
solicitado, agás que se cursase noutro ciclo. Neste último caso, o alumnado deberá 
asistir á totalidade das actividades, profesionalizadoras ou formativas, que cumpra 
realizar na empresa.



DOCUMENTACIÓN 
DE

INSCRICIÓN 

 SOLICITUDE (Anexo I da ORDE).
 Copia do DNI, só no caso de non dar consentimento para a compobación dos datos de 

identidade.
 No caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso en Galicia:

– Certificación académica en que conste o expediente académico e o depósito do 
título.

– Certificación de superación da proba de acceso ao ciclo formativo ou da proba de 
acceso á Universidade para maiores de 25 anos.

 Currículum vitae co formato europass, que se poderá elaborar no enderezo:
– https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

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


PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES (1)

 LUGAR:
– Cada solicitante presentará UNHA ÚNICA SOLICITUDE, que se entregará en 

CALQUERA DOS CENTROS QUE FIGURAN NA ORDE. Irán dirixidas á dirección do 
centro educativo. O modelo de solicitude estará dispoñible en:

 Sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/portada
 Páxina web http://edu.xunta.es/fp
 Páxina web do centro:  http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanrosendo/
 Na secretaría do centro.

 PRAZO: do 22 ao 30 XUÑO ás 13.00 horas.

https://sede.xunta.gal/portada
http://edu.xunta.es/fp
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanrosendo/


PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES (2)

IMPORTANTE**: As persoas que participen no procedemento de admisión e matrícula 
para os proxectos de FP - dual autorizados, tamén poderán se así o desexan, realizar a 
solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime 
ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia, no prazo 
ordinario de xuño-xullo. Neste caso:

– As persoas seleccionadas nalgún dos proxectos de formación dual e que se 
matriculen no ciclo do proxecto solicitado están renunciando expresamente a 
seguir no procedemento de admisión a ciclos formativos.

– As persoas non seleccionadas nos proxectos de formación dual seguirán no 
procedemento de admisión a ciclos formativos e, se é o caso, poderáselles 
adxudicar unha praza para que posteriormente realicen a matrícula nos prazos 
establecidos 



PROCEDEMENTO 
ADMISIÓN (1)

 Consta de dúas (2) fases: 
– PRIMEIRA FASE:

 RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS SOLICITANTES: o 3 de xullo.
Contra esta listaxe, o alumnado solicitante poderá presentar ante a dirección 

do centro a correspondente reclamación no prazo de dous (2) días hábiles 
desde tal publicación. 

 RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS SOLICITANTES: no prazo de dous (2) días 
hábiles desde a finalización do prazo de presentación de reclamacións 
publicarase no taboleiro de anuncios do centro educativo e na páxina web 
da Consellería.



PROCEDEMENTO 
ADMISIÓN (2)

– SEGUNDA FASE:
 PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN: pola entidade colaboradora, no prazo 

máximo de sete (7) días hábiles a partir do 3 de xullo, entre as persoas 
solicitantes incluídas na listaxe provisional de inscritos facilitada polo centro 
e que teñan o perfil que mellor se adapte ás características da actividade 
propia da empresa.

 RELACIÓN PERSOAS ADMITIDAS: no seguinte día hábil ao fin do 
procedemento de selección o centro publicará a listaxe de persoas admitidas 
xunto coa listaxe de persoas en espera e a listaxe de persoas non 
seleccionadas.



PROCEDEMENTO 
ADMISIÓN (3)

 RECLAMACIÓNS:
– CONTRA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITANTES: perante o centro nun prazo 

de dous (2) días hábiles desde a súa publicación.

– CONTRA A LISTAXE DEFINITIVA E LISTAXE DE PERSOAS SELECCIONADAS:  recurso 
de alzada, no prazo dun (1) mes, perante a Xefatura Territorial de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria.



MATRÍCULA

 LUGAR: Secretaría do centro.

 PRAZO: máximo de dous (2) días hábiles dende a publicación das listaxes de 
persoas seleccionadas, de persoas en espera e de persoas non 
seleccionadas.



PLANIFICACIÓN DOS MÓDULOS 
PROFESIONAIS (1)

Curso 2017-2018

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

Formación no centro educativo, modalidade presencial (FCE)
750 hrs.

Actividade profesionalizadora / 
formación na empresa (FEM)

210 hrs.

Curso 2018-19

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

Formación no centro educativo, modalidade 
presencial (FCE)

503 hrs.

Actividade profesionalizadora / formación na 
empresa (FEM)

127 hrs.



DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADE 
FORMATIVA NA EMPRESA

HORARIO: deberá desenvolverse dentro do horario laboral das empresas, 
reservándose ata un máximo de catro (4) horas cada quincena para recepción do 
alumnado no centro educativo por parte do titor ou da titora para actividades de 
seguimento.

VACACIÓNS: o alumnado disporá dun mínimo de trinta (30) días naturais de 
vacacións en cada un dos cursos. Para estes efectos computarase, por unha parte, as 
vacacións escolares e, por outra parte, os días restantes ata completar, cando menos, o 
mínimo establecido.

TITORÍA: A entidade colaboradora designará unha persoa como titor ou titora que, 
entre outras cousas, será responsable do seguimento da actividade formativa e da 
comunicación co centro educativo.

– REUNIÓNS DE CONTROL: A actividade formativa na empresa e no centro 
educativo será coordinada polos titores e as titoras mediante reunións de control 
cunha frecuencia mínima mensual, nas cales se realizará o seguimento de cada 
alumno ou alumna. 



ORGANIZACIÓN DOS MÓDULOS 
PROFESIONAIS

CURSO
CÓDIGO

 MÓDULO
MÓDULO

HORAS 
TOTAIS

HORAS 
FCE

HORAS
FEM

2017/18

MP0404 Fundamentos agronómicos 159 159 0

MP0409 Principios de sanidade vexetal 107 107 0

MP0832 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas 214 150 64

MP0835 Produción de planta forestal en vivero 159 159 0

MP0837 Maquinaria e instalacións agroforestais 214 100 114

MP0839 Formación e orientación laboral 107 75 32

2018/19

MP04798 Control fitosanitario 87 87 0

MP0833 Aproveitamento do medio natural 192 100 93

MP0834 Conservación das especies cinexéticas e 
piscícolas

123
123 0

MP0836 Prevención de incendios forestais 87 87 0

MP0838 Uso público en espazos naturais 87 87 0

MP0840 Empresa e iniciativa emprendedora 53 45 8



AVALIACIÓN

 A AVALIACIÓN do alumnado será responsabilidade do profesorado dos módulos 
profesionais do centro educativo, tendo en conta as achegas das persoas expertas da 
empresa e o resultado das actividades desenvolvidas nesta.

 A AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULOS de cada ano do proxecto corresponderase 
sempre co remate do período formativo dos módulos realizados no centro educativo 
e na empresa. 

 MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO: o alumnado que 
superase todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente que 
compoñen o proxecto quedará exento de realizar o módulo de formación en centros 
de traballo.

 MÓDULOS PROFESIONAIS XA SUPERADOS OU VALIDADOS: o alumnado que 
superase ou validase un módulo profesional do ciclo formativo solicitado por ter 
realizado outro ciclo formativo ou ter acreditada algunha unidade de competencia 
deberá asistir á totalidade das actividades, profesionalizadoras ou formativas, que 
cumpra realizar na empresa. 



CONTINUIDADE / EXCLUSIÓN PROXECTO

 CONTINUIDADE: 
– Deberase superar a totalidade dos módulos profesionais do ciclo formativo 

correspondente previstos para cada curso académico. 
– Non obstante, poderase continuar sen cumprir o anterior requisito por razóns 

debidamente motivadas e con autorización da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa.

 EXCLUSIÓN:
– Por faltas repetidas de asistencia e/ou puntualidade NON xustificadas. 
– Por actitude incorrecta, atendendo ao código disciplinario da empresa, ou por 

falta de aproveitamento. 



VALIDEZ TÍTULOS OBTIDOS A TRAVÉS DA 
MODALIDE DE FP DUAL

 Os títulos que se obteñen teñen carácter oficial.
 Teñen a misma validez académica e profesional en todo o territorio nacional.



WEBS DE INTERESE

 Web do centro:
– http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanrosendo

 Información sobre a FP:
– www.edu.xunta.es/fp
– http://todofp.es

 Información sobre emprego, cursos de formación, emprendemento...:
– www.sepe.es
– http://emprego.ceei.xunta.gal
– http://emprego.xunta.gal/portal/gl/
– cei.lugo.es
– fundacioncel.org

 Información sobre bolsas, prácticas remuneradas en empresas:
– http://www.feuga.es/es/
– http://www.fundacion.udc.es/practicas.asp



NORMATIVA

 DECRETO 192/2013, de 27 de decembro, polo que se estabelece o currículo do ciclo formativo de grao 
medio correspondente ao título de técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural.

 REAL DECRETO 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a foramación e a 
aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.

 ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional 
dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas 
entidades.

 ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desevolvemento, a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

 RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación 
profesional do sistema educativo no curso 2017/18. 

 CONVENIO entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación Provincial 
de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera en Lugo e varias empresas.

 ORDEN ECD/1055/2017 pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación 
profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación, e se modifica a Orde do 20 de 
decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica 
derivada da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.

 LEI ORGÁNICA 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal. 
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