DUAL

https://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SIFC52

&
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

Só poderán acceder aos cursos de especialización
as persoas que cumpran o requisito de estar en
posesión dalgunha das titulacións de grao
superior de formación profesional recoñecidas
para o acceso na normativa que regula cada
curso:

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.

Desenvolvemento de Aplicacións Web
Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
Administración de Sistemas Informáticos en Rede
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Automatización e robótica industrial
Mecatrónica Industrial
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A selección será desenvolvida por

Edificio Torre Cristal, R. Enrique Mariñas Romero, 36, 15009 A Coruña

Baseándose no currículo (europass) e posiblemente - unha entrevista ao/á candidato/a.
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Cobrarei algo
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Pois sí.
Durante o tempo de formación na empresa (de
marzo a xuño) o alumno/a cobrará uns 550€
brutos ao mes e estará dado de alta na
seguridade social.
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...

400 horas no centro
600 horas en total

De novembro a marzo

200 horas na empresa
De marzo a xu o
ñ

En horario nocturno!

de 17.10h a 22.30h (horario por determinar)

Te o que ter alg n
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Modelos de Intelixencia Artificial
Sistemas de Aprendizaxe automático
Programación de Intelixencia Artificial
Sistemas de Big Data
Big Data aplicado
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Acadarás un nivel de python alto, así que saber
programar es moi importante.

Formación complementaria:
Habilidades sociais.
Habilidades de xestión

Non ter medo ás matemáticas.

Rama de coñecemento: Ciencias, Enxeñería e Arquitectura
Familia profesional: Informática e comunicacións
Código: SIFC52
Duración: 600 horas, ECTS 36

Máis información
Formación profesional dual en Galicia

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

Curso de especialización (Ministerio de educación y FP)

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/informatica-comunicaciones/ce-inteligencia-artificial-bigdata.html

Coñece a empresa

