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Formación Profesional
dual



FP dual
Finalidade

Cualificación profesional das persoas onde a formación se
comparte entre o centro educativo e as empresas nun
contexto de actividade laboral real.

Dirixida a
Persoas entre 18 e 29 anos.

Obxectivos principais
Inserción do alumnado.
Mellora da competitividade das empresas.

Oferta educativa
Complementar a oferta formativa existente e que ambas as
modalidades coexistan.

Empresa Centro
educativo



Características

Duración do ciclo
Dous ou tres anos.

Duración da permanencia na
empresa

O acordado. Mínimo 4-5 meses, ata
12 meses ou máis.

Porcentaxe mínima de
formación curricular na empresa

33 % (das 2.000 horas, mínimo 660).

Actividade do alumnado na
empresa

Mediante o traballo efectivo,
formación curricular e outra
formación.

Remuneración
Proporcional ao tempo que o
alumnado dedique á actividade
profesionalizadora na empresa.

Seguridade Social
Obrigatoria, é bonificada o 100 %
tanto para o alumnado como para a
empresa.



Oferta

Polo réxime de persoas adultas
Oferta de ciclos específica e
adicional á que ten autorizada con
carácter xeral o centro.

Solicitude de participación: nos
mesmos prazos que no resto de
ofertas.

Módulos: o alumnado cursará todos
os módulos do ciclo.

Distribución de módulos por cursos:
será a acordada coa empresa.

Número de alumnos/as: mínimo 12.

Polo réxime ordinario
Forma parte da oferta ordinaria do
centro.
Solicitude de participación: no
primeiro trimestre do curso.
Módulos: o alumnado cursará
soamente módulos de 2º curso.
Número de alumnos/as: dependerá
do número de postos de formación
acadados nas empresas. Non hai
número mínimo.



FCT FP dual

Número de
módulos

Un só módulo Os acordados

Resultados de
aprendizaxe

Os establecidos
no currículo

Os acordados
por cada módulo

Duración
A establecida na
normativa

A acordada

Avaliación Apto/a Numérica

Precisamos
un programa

formativo,
acordado

coa empresa

Maior
seguimento



Plan formativo do ciclo
FP dual

•Consensuado entre o centro educativo e a empresa.

•Determinar:
•Os RA e os CA que son susceptibles de ser alcanzados totalmente

ou parcialmente na empresa.
•Utilizar o modelo facilitado pola dirección xeral.

•O número de horas por módulo que corresponde ao centro
educativo e á empresa.

•A distribución de módulos por curso (só no caso do réxime de
persoas adultas).



Elaboración do programa formativo
FP dual

O número de CA
susceptibles de seren
adquiridos polo
alumnado de forma
completa na empresa
ou no centro educativo
determina o número de
horas que:
- Se imparten no centro
educativo.
- Pasan a formar parte
do programa formativo
na empresa.



Convenios marcos e acordos
específicos de colaboración
Polo réxime de persoas adultas

Convenio marco de colaboración
entre a Consellería de Educación,
Universidade e FP e as empresas.

Iniciativa: centros educativos,
servizos centrais da Consellería,
empresas, institucións, etc.

Asinado pola persoa titular da
consellería e as empresas.

Tramitación en servizos centrais,
antes do mes de xuño de cada ano.

Acordo específico de colaboración
entre o centro educativo e as
empresas.

Polo réxime ordinario
Acordo específico de colaboración
entre o centro educativo e as
empresas.

Iniciativa: centros educativos,
empresas, institucións, etc.

Asinado pola persoa titular do
centro educativo.

Tramitación antes do inicio da
actividade formativa do alumnado.



Acordos específicos dos centros
FP dual
•Asinante: o director ou a directora do centro educativo.

•Procedemento: un acordo por cada grupo de alumnado que
realice a formación nun centro de traballo. Igual que na FCT.

•Inclúe: a identificación do alumnado dos módulos
profesionais obxecto da formación, e o titor ou a titora do
centro de traballo.

•Obtención: na aplicación www.edu.xunta.es/fct

•Remisión: aos servizos de inspección educativa 15 días antes
do inicio da actividade.



Avaliación do alumnado
FP dual

•Responsable: o profesorado dos módulos profesionais do
centro educativo, tendo en conta as achegas das persoas
expertas da empresa e o resultado das actividades
desenvolvidas nesta.

•Seguimento do alumnado: a través do plan de formación
individualizado.

•A empresa emitirá por cada módulo unha valoración de favorable
ou non favorable (non é unha avaliación)



Plan de formación individualizado
FP dual
1. Elaboración: na

aplicación de
programacións.
•Crearase unha

unidade didáctica de
formación en
empresa cos RA e os
CA determinados
coa empresa na
elaboración do
programa formativo.



Plan de formación individualizado
FP dual

2. Obtención: a
través da
aplicación
www.edu.xunta.
es/fct



Plan de formación individualizado
FP dual
•Porase ao dispor

do/da titor/a da
empresa.

•Marcará que CA
foron adquiridos
polo alumno ou
a alumna
durante o
período de
estancia na
empresa.



Alumnado de 2º curso
FP dual

•Instrucións para o curso 2018-2019: incluídas na resolución
de desenvolvemento de ciclos.

•Acordos: serán realizados polo centro educativo coas
empresas interesadas.

•Incluirá a remuneración do alumnado.

•Período na empresa: de xaneiro a xuño.

•Selección do alumnado: novembro-decembro.

•Actividades de reforzo: de abril a xuño no centro educativo,
en datas acordadas entre o centro e a empresa.



Alumnado de 2º curso
Matrícula en Xade

•O alumnado seleccionado para participar en FP dual debe ser
matriculado en Xade, nun grupo específico, indicando
asistencia “FP dual”.

•Moi importante: realizar o grupo antes de realizar a 1º avaliación, xa que
logo de pechadas as actas o Xade non deixa modificar a matrícula.



Vínculo do alumando coa empresa

Polo réxime de persoas adultas
Por contrato de formación e
aprendizaxe.

Remuneración: a establecida
legalmente.

Por bolsa.

Remuneración: con carácter xeral,
non poderá ser inferior á metade da
contía do salario mínimo
interprofesional.

Polo réxime de ordinario
Por bolsa.

Remuneración: con carácter xeral, non
poderá ser inferior á metade da contía
do salario mínimo interprofesional.



Xestión da bolsa

•A alta na Seguridade Social e a remuneración do alumnado,
pode ser realizada:

•Directamente pola empresa, como un/unha traballador/a máis da
empresa.

•Ou través dunha entidade colaboradora.
•A Consellería ten establecidos protocolos de colaboración coa Fundación

Empresa Universidade (FEUGA) e a Fundación Universidade da Coruña
(FUAC), para actuar como entidades colaboradoras da Consellería e das
empresas.



Xestión da bolsa

•A entidade colaboradora emitirá unha factura mensual á
empresa en concepto de xestión da bolsa e da remuneración
do alumno ou da alumna.

•No caso de FEUGA o custo de xestión da bolsa é de 48,33 EUR.
Conceptos:

•Seguro da accidentes: 3,33 EUR.

•Asesoría: 10,00 EUR.

•Xestión de FEUGA: 35 EUR.

•Seguridade social: 0,00 EUR (RDL 8/2014)

•Retención o alumnado: 0,00 EUR.



Alta e cotización á
Seguridade Social

•Seguridade Social: o alumnado que desenvolve un proxecto
de FP dual debe estar dado de alta no réxime xeral da SS.

•A obriga de inscrición corresponde:
•Á empresa.

•Ou á entidade xestora do programa de bolsas (FEUGA).

•A cotización do alumnado inclúe os conceptos de:
•Continxencias comúns (doenza ou accidente non laboral).

•Continxencias profesionais (doenza profesional ou accidente
laboral).



Doenza común (IT) ou accidente non laboral
Continxencias comúns

•A competencia para emisión dos partes de baixa,
confirmación e alta é a través dos/das médicos/as de
atención primaria.

•Para ter dereito a esta prestación será necesario ter
acreditado previamente un período mínimo cotizado de 180
días.



Continxencias profesionais

•A xestión das continxencias profesionais encoméndase:
•Xeralmente, a unha mutua de accidentes de traballo e doenzas

profesionais colaboradora do INSS.

•As prestacións económicas e as sanitarias serán asumidas
pola mutua.

•Non hai período mínimo de cotización para ter dereito ás
prestacións.



Accidentes de traballo

•Enténdese por accidentes de traballo:
•Calquera lesión corporal que o/a traballador/a sufra con ocasión

ou por consecuencia do traballo que se execute por conta allea,
en concreto:

•As lesións que sufra a persoa que desenvolve a actividade produtiva
durante o tempo de traballo e no lugar do traballo.

•Accidente sufrido no desprazamento in itinere:
• Para realizar unha actividade encomendada pola empresa.

• Na ida ou volta ao domicilio.



Xestión de accidentes
•O centro.

•Solicitaralle á empresa información acerca da mutua coa que se
formalizará a protección das persoas.

•Encargarase de transmitir a información ao alumnado sobre a mutua,
e o procedemento para seguir en caso necesario.

•No momento do accidente deberase cubrir o volante asistencial
para acudir á mutua de accidentes.

•O alumno ou a alumna deberano notificar (coa colaboración do
centro):

•A FEUGA, se a bolsa é xestionada por FEUGA.
•Á empresa, se a bolsa é xestionada por empresa.



Xestión de accidentes

•O alumnado acudirá aos centros concertados pola mutua de
accidentes.

•No caso dunha urxencia vital, deberase acudir ao centro
hospitalario máis próximo.



Inserción laboral
Formación Profesional dual



En que situación laboral se atopa neste momento?

Buscando
emprego

Estudando Na última
semana

traballou polo
menos unha

hora

Outros Traballando
como mínimo

20 horas
semanais de
xeito estable

Total

5,75 % 1,15 % 1,15 % 2,30 % 89,66 % 100,00 %



Recibiu
algunha
oferta de
emprego por
parte da
empresa na
que
desenvolveu o
proxecto de
FP dual?

85 %

15 %

Si

Non



88 %

12 %

Si

Non

Aceptou
vostede a
oferta de
emprego da
empresa onde
realizou o
proxecto de
FP dual?



3,45 % 4,60 %

11,49 %

19,54 %

42,53 %

18,39 %

1 2 3 4 5 6

,000%

5,000%

10,000%

15,000%

20,000%

25,000%

30,000%

35,000%

40,000%

45,000%

Valore de 1 a 6 o
grao de
satisfacción coa
formación recibida
no ciclo formativo
(1 significa
totalmente
insatisfeito e 6
significa
completamente
satisfeito). [Por
parte do centro
educativo.]



2,30 %
4,60 %

11,49 %

29,89 %

33,33 %

18,39 %

1 2 3 4 5 6

,000%

5,000%

10,000%

15,000%

20,000%

25,000%

30,000%

35,000%
Valore de 1 a 6 o
grao de
satisfacción coa
formación
recibida no ciclo
formativo (1
significa
totalmente
insatisfeito e 6
significa
completamente
satisfeito). [Por
parte da
empresa.]



Axustouse á
titulación
obtida a
actividade
desenvolvida
na empresa
durante o
desenvolve-
mento do
proxecto de
FP dual?

77 %

23 %

Si

Non



Recomendaría
a realización
dun ciclo
formativo
pola
modalidade
de FP dual?

86 %

14 %

Si

Non



Grazas
pola súa atención


