DUAL
http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SIFC03

&
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
Ter 18 anos ou facelos no ano natural en que
comece o ciclo formativo.
Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos
formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación, e que se
detallan no modelo de solicitude, no anexo I.
Lémbrase que non é de aplicación o límite superior
de idade que figura no anexo.
Carecer da cualificación profesional obtida e
recoñecida polo sistema de formación para o
emprego ou do sistema educativo, requirida para
concertar un contrato en prácticas para o posto de
traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
Non ter realizado con anterioridade un contrato de
formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos
establecidos na normativa laboral vixente para
poder efectualo.
Non ter superado ningún módulo profesional do
ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que
fose cursando outro ciclo formativo.

Prazos
Presentación de solicitudes:
do 23 xuño as 9:00 até o 5 xullo as 13:00
Publicación lista provisional de admitidos:
6 de xullo
Presentación do curso:
11 de xullo as 9:30 no Forum Metropolitano
Publicación lista definitiva admitidos:
11 de xullo
Publicación da adxudicación de prazas:
15 de xullo
Matriculación das personas admitidas:
do 18 de xullo até o 26 de xullo as 13:00
Adxudicación continuada:
27 de xullo até o 29 de xullo e do 1 de septembro
ao 7 de septembro.

https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9755

Proceso de selección
A selección será desenvolvida polas empresas
colaboradoras
Baseándose no currículo (europass) e posiblemente - unha entrevista ao/á candidato/a.
https://europa.eu/europass/es

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

O curso ...
2000 horas en total

1178 horas no centro
822 horas na empresa

Cantos módulos ten o curso?

Horario no centro
de 8.30h a 14.50h

Horario na empresa

8 horas a determinar pola propia empresa

Rama de coñecemento: Ciencias, Enxeñería e Arquitectura
Familia profesional: Informática e comunicacións
Código: SIFC03
Duración: 2000 horas

Máis información
Formación profesional dual en Galicia

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

Linguaxes de marcas e sistemas de
xestión de información
Sistemas informáticos
Bases de datos
Programación
Contornos de desenvolvemento
Formación e orientación laboral
Desenvolvemento web en contorno
cliente
Desenvolvemento web en contorno
servidor
Despregamento de aplicacións web
Deseño de interfaces web
Empresa e iniciativa emprendedora

