
 
 
O próximo curso escolar 2014-2015 , entra en vigor a 1ª fase da reforma  

educativa, LOMCE, que afecta  a algúns cursos de primaria e ás ensinanzas 

de Formación Profesional.  

 
Deixarán de existir  os  Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 

e implántase un novo ciclo de formación profesional , o CICLO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB). 

 
RELACIÓN DE TITULACIÓNS : Establécense 21 titulacións de FPB : 

 

Anexo I: Servizos Administrativos 

Anexo II: Electricidade e Electrónica 

Anexo III: Fabricación e Montaxe 

Anexo IV: Informática e Comunicacións 

Anexo V: Cociña e Restauración 

Anexo VI: Mantemento de Vehículos 

Anexo VII: Agroxardinaría e Composicións Florais 

Anexo VIII: Peiteado e Estética 

Anexo IX: Servizos Comerciais 

Anexo X: Carpintaría e Moble 

Anexo XI: Reforma e Mantemento de Edificios 

Anexo XII: Arranxos e Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel 

Anexo XIII: Tapizaría e Cortinaxe 

Anexo XIV: Vidraría e Olaría 

Anexo XV: Actividades Agropecuarias 

Anexo XVI: Actividades Marítimo-pesqueiras 

Anexo XVII: Aloxamento e Lavandaría 

Anexo XVIII: Aproveitamentos Forestais 

Anexo XIX: Artes Gráficas 

Anexo XX: Industrias Alimentarias 

Anexo XXI: Informática de Oficina 



CONDICIÓNS e REQUISTOS de ACCESO: 

• Ter quince anos , ou facelos durante o ano natural en curso, e non 

superar os dezasete  anos no momento do acceso nin durante o ano 

natural en curso. 

• Ter cursado  3º ESO ou, excepcionalmente, ter cursado 2º ESO. 

• Ser propostos/as polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña 

a titoría legal para a incorporación a un ciclo de formación profesional 

básica e ter o seu consentimento. 

 

DURACIÓN DO CICLO DE FPB: 

• 2.000 horas, equivalentes a dous cursos  académicos a tempo completo. 

• Os alumnos e as alumnas poderán permanecer cursando un ciclo de 

formación profesional básica durante un máximo de catro anos. 

 

TÍTULO FPB . VALOR ACADÉMICO E PROFESIONAL: 

• Permitirá o acceso aos ciclos formativos de grao medio . 

• Terá os mesmos efectos laborais  que o título de ESO  para o acceso a 

empregos públicos e privados. 

• As persoas que estean en posesión dun título profesional básico poderán 

obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria por 

calquera das dúas opcións previstas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, mediante a superación da proba de avaliación final da educación 

secundaria obrigatoria. 

• 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. 


