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2. Características e novidades da 
formación profesional 
A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, no 
artigo 9º, e a LOE 2/2006, do 3 de maio, no artigo 39º, definen a FP como o conxunto de 
accións formativas que capacitan para o desempeño cualificado das profesións, o acceso 
ao emprego e a participación na vida social, cultural e económica. Neste senso, a FP no 
sistema educativo ten por finalidade preparar o alumnado para a actividade nun campo 
profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir 
ao longo da súa vida, así como contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio 
dunha cidadanía democrática. 

A FP no sistema educativo ha contribuír a que o alumnado adquira as capacidades que lle 
permitan: 

 Desenvolver a competencia xeral correspondente á cualificación ou ás cualificacións 
obxecto dos estudos realizados. 

 Comprender a organización e as características do sector produtivo correspondente, así 
como os mecanismos de inserción profesional; coñecer a lexislación laboral, e os derei-
tos e as obrigas que derivan das relacións laborais. 

 Aprender por un mesmo e traballar en equipo, así como formarse na prevención de con-
flitos e na súa resolución pacífica en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

 Fomentar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres para acceder a unha 
formación que permita todas as opcións profesionais e o exercicio destas. 

 Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos deri-
vados do traballo. 

 Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adapta-
cións á evolución dos procesos produtivos e ao cambio social. 

 Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas empre-
sariais. 

Na actualidade, a FP abrangue un conxunto de ciclos formativos referidos ao Catálogo 
Nacional de Cualificacións Profesionais (CNCP) que constitúen a formación profesional 
de grao medio e a de grao superior.  

Os ciclos formativos posúen unha organización modular, de duración variable e conti-
dos teórico-prácticos adecuados aos diversos campos profesionais, e promoven a integra-
ción de contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos que garantan que o alumnado 
adquira os coñecementos e as capacidades relacionadas coas áreas establecidas na citada 
Lei das cualificacións e da FP. O currículo destas ensinanzas axústase ás esixencias deri-
vadas do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional e ao establecido na 
LOE. Inclúe unha fase de formación práctica nos centros de traballo, da que pode quedar 
exento quen acredite unha experiencia laboral que se corresponda cos estudos profesionais 
cursados.  

Na medida en que a FP se adaptou aos cambios normativos derivados das diferentes 
leis educativas, cómpre sinalar as diferenzas máis significativas entre a antiga Lei orgánica 
1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo –LOXSE– (BOE do 4 
de outubro) e a actual LOE: 
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 LOXSE (1990) LOE (2006) 

Referente da formación Directamente o sistema produtivo O sistema produtivo a través das cualificacións e 
unidades de competencia do Catálogo Nacional de 
Cualificacións Profesionais 

Oferta de ciclos formativos Impartición na rede de formación do sistema 
educativo 

Posibilidade de oferta de formación conxunta a 
través de centros integrados 

Equivalencia en créditos Non fai mención ás equivalencias Equivalencia en créditos ECTS1 para todos os 
ciclos formativos de grao superior (máximo 120 
horas/título) 

Acreditación de unidades de 
competencia 

Non existe Validación de módulos profesionais pola acredita-
ción de unidades de competencia do CNCP 

Referente europeo Non especificado no título Identificación do referente europeo (exemplo: 
CFGS: CINE-5b) 

Cambio terminolóxico Capacidades profesionais do título Inclusión de competencias profesionais, persoais e 
sociais 

Certificado de técnico en 
prevención de riscos laborais 
de nivel básico 

O título non capacita para obter este certifi-
cado 

Certificado de técnico en prevención de riscos 
laborais, nivel básico. 

Módulo de proxecto Só nalgúns ciclos formativos de grao supe-
rior 

Módulo incluído en todos os ciclos formativos de 
grao superior (26 horas) 

Áreas prioritarias Non especificadas no título Incorporación das áreas prioritarias: TIC, traballo 
en equipo, idiomas e seguridade 

Novos módulos profesionais 
comúns a todos os ciclos 

 Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas) 

Formación e orientación laboral 
(FOL) 

Formación e orientación laboral (60 horas) Ampliación de contidos en seguridade (107 horas) 

Duración dos ciclos formativos Ciclos formativos de duración variable Ciclos formativos de 2.000 horas, con excepcións 

Probas de acceso a ciclos 
formativos de grao medio 

O alumnado accede con 18 anos O alumnado accede con 17 anos 

Probas de acceso a ciclos 
formativos de grao superior 

O alumnado accede con 20 anos O alumnado accede con 19 anos 

Acceso á universidade desde 
os ciclos formativos de grao 
superior 

Desde cada ciclo formativo a determinadas 
carreiras universitarias 

Desde todos os ciclos formativos a todos os estu-
dos universitarios de grao 

Solicitude de praza2 Para todos os casos, durante o mes de xuño Segundo se cumpran os requisitos académicos 
necesarios: en xuño ou en setembro 

Matrícula2 Por ciclo formativo completo Por curso 

                                                 
1 ECTS: European Credit Transfer System (Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos) 
2 Atendendo á normativa específica da Comunidade Autónoma de Galícia. 


