DUAL

https://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SADG01

A FP dual integra os tres piares que sustentan o proceso de formación dun
profesional: formación curricular, traballo na empresa e formación
complementaria, combinando a asistencia do alumnado no centro educativo
coa súa formación e o seu traballo na empresa.
Requisitos

Prazos

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

Presentación de solicitudes:
do 23 xuño até o 5 xullo
Publicación da listaxe provisional:
8 de xullo, reclamación até o 12 de xullo
Presentación do curso:
11 de xullo @ Forum Metropolitano
Publicación da lista definitiva:
Publicación da adxudicación de prazas:
19 de xullo
Matriculación das personas admitidas:
do 19 de xullo até o 26 de xullo
Adxudicación continuada:
27 de xullo até o 29 de xullo e do 1 de septembro
ao 7 de septembro.

Ter máis ou cumprir no ano de
matriculación 18 anos
Cumprir cos requisitos académicos
necesarios de acceso a ciclo

Proceso de selecci n
ó
ó

A selección será desenvolvida por:
Comercial Malasa SLU
Corgal Automóviles, SL
Finberso Consultores, SL
Gallega de Distribución de Alimentación, SL
Betanzos HB, SL
Instrumentación y Componentes, SA
Animación y Eventos, SL
Losán Gestión Integral, SL
Mecanizados Moan, SL
Talleres Hércules de Maquinaria, SL
F. Verdia, SAU
Marítima Consiflet, SA
Baseándose no currículo (europass) e posiblemente - unha entrevista ao/á candidato/a.
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Cobrarei algo

?
?

Pois sí.
Durante o tempo de formación na empresa (de
marzo a xuño) o alumno/a cobrará uns 500€
brutos ao mes e estará dado de alta na
seguridade social.

/

1312 horas no centro

...
...

De setembro a marzo

2.000 horas en total

688horas na empresa
De abril a agosto

En horario nocturno!

de 16.00h a 22.30h (horario por determinar)
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Ter coñecementos de inglés
Non ter medo ás matemáticas.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas
Familia profesional: Administración e Xestión
Código: SADG01
Duración: 2.000 horas

Máis información
Formación profesional dual en Galicia

https://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia

Cantos m dulos ten o curso
ó
ó

?
?

Comunicación e atención á clientela
Formación e orientación laboral
Inglés
Ofimática e proceso da información
Proceso integral da actividade comercial
Recursos humanos e responsabilidade
social corporativa
Xestión da documentación xurídica e
empresarial
Contabilidade e fiscalidade
Simulación empresarial
Xestión de recursos humanos
Xestión financeira
Xestión loxística e comercial
Proxecto de Administración e Finanzas

Coñece a empresa

