
FP DUAL ADAPTADA 
UNHA APOSTA DE FUTURO

PARA O SECTOR
EMPRESARIAL

 



¿QUÉ É A FP DUAL?
Unha variante da Formación Profesional
tradicional, cunha duración de 3 anos, na
que o alumno desenvolve os seus estudos ó
50%, tanto no centro educativo como na
empresa.
Formación técnica acreditable: Certificado
de Profesionalidade de nivel1 (CP1-básico).
O aprendiz conta cun contrato de
formación e aprendizaxe retribuido dende
o inicio, coa correspondente cotización a
Seguridade Social.

Aprender en entornos laborais reais.
Atención e apoios individualizados, respetando o ritmo
de aprendizaxe de cada alumno.
Cunha metodoloxía dinámica, flexible, adaptada ás
características individuais, tratando de utilizar unha
linguaxe comprensiva.
O alumno enfrentase a situacións que se producen no
día a día, detectando e resolvendo os problemas, que
o dotarán de recusos e ferramentas para o futuro. 

METODOLOXÍA
 “APRENDER A FACER

FACENDO”



 
 

12/2019 ata 03/2023

CALENDARIZACIÓN
E HORARIOS

HORARIOS

F. TEÓRICA

F. PRÁCTICA

11:15-13:15 (Módulos
transversais)

9:15-11:15 (Módulos
específicos)

13:45-17:45

HORAS TOTAIS DE FORMACIÓN: 2598
FORMACIÓN TRANSVERSAL: 1288  HORAS
FORMACIÓN ESPECÍFICA:  1160 HORAS
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE: 150 HORAS



MÓDULOS ESPECÍFICOS
LIMPEZA DE SUPERFICIES E
MOBILIARIO EN OFICINAS E
LOCAIS 
Actividades Auxiliares de
Limpeza en Inmobles e
Superficies Persoas con
Discapacidade 
Limpeza en Centros Escolares

Habilidades sociais e persoais para a autonomía
das persoas con discapacidade 
Básico de Atención ao Cliente 
Educación Emocional 
Prevención de riscos Laborais 
Habilidades Sociais de Comunicación e Resolución
de Conflitos no Centro de Traballo 
Sostenibilidade Ambiental 
Traballo en Equipo 
Habilidades Sociais e Persoais para a Comunidade
Sensibilización na Igualdade de Oportunidades
Resolución de Conflitos con Clientes 
Habilidades Sociais e Persoais para o Emprego
Inserción laboral e Técnicas de Procura de Emprego

MÓDULOS TRANSVERSAIS



REDES SOCIAIS E
VIOLENCIA DIXITAL

VIOLENCIA DE XÉNERO E
IGUALDADE DE

OPORTUNIDADES
EMPRENDEMENTO

COOPERATIVO

BO USO DA
INFORMACIÓN E

TECNOLOXÍA DIXITAL
ORIENTACIÓN 

LABORAL
SOLUCIÓNS PARA A

HIXIENE PROFESIONAL

XESTIÓN DE RECURSOS,
COMPOSTAXE

OUTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA



01
Limpeza e desinfección de todo
tipo de edificios (oficinas e
locais)  co equipamento e
utensilios adecuados a cada
superficie e inmoble.

04
Procedemento e execuión da
limpeza de cristais empregando
útiles e produtos para alcanzar
os resultados previstos.

02
Realizar a limpeza de chans,
paredes e teitos, utilizando 
 productos de limpeza que
minimicen o impacto no medio
ambiente.

05
Determinar os tipos de limpeza a
realizar, en función dos materiais
e mobiliario comprobando a sua
eficacia e utilidade.

03
Desenvolvemento de técnicas de
limpeza e desinfección de
sanitarios empregando productos
e utensilios específicos

06
Aplicación de productos e
manexo de maquinaria de
limpeza grarantizando un uso
seguro 

EN QUÉ NOS ESPECIALIZAMOS?

07
Coñecemento dos procedementos
para manter e conservar os
materiais e útiles de traballo

08
Recoñecer os riscos e formas de
actuar durante o proceso de
limpeza

09
No ultimo ano, realízanse as tarefas de
limpeza con equipos de traballo sen a
presenza das formadoras e persoal de
apoio, cumplindo cos criterios de iniciativa,
traballo en equipo e responsabilidade.



01
Capacitación en habilidades
sociais e persoais e aportación
de ferramentas que faciliten o
desenvolvemento nun contexto
socio-laboral.

04
Aplicación dunha correcta
xestión dos resíduos. A regra das
"3 R" (reducir, reciclar,
reutilizar), como medida de
protección do medio ambiente. 

02
Desenrrolar habilidades e
destrezas que favorezan a
comunicación e a resolución de
conflictos, na procura dun clima
laboral armónico e cordial.

05
Desenvolvemento de actitudes de
cooperación, respeto e igualdade de
trato entre homes e mulleres, tanto
nos entornos laborais, cómo nos
diferentes ámbitos da sociedade.

03
Coñecemento da normativa
básica en prevención de riscos
laborais, así cómo as medidas
preventivas a levar a cabo.

06
Acquisición das habilidades
necesarias para poder adaptarse
a distintos entornos de relación
laboral e interpersonal.

OUTROS COÑECEMENTOS E HABILIDADES QUE ADQUIRIMOS

07
Capacitación en competencias
emocionais, que contribuan a
afrontar mellor os retos da vida,
e a aportar mais benestar
persoal e social.

08
Participación noutras actividades
laborais: manipulado de cartón,
manipulados CALVO, soldadura
plástica, carpintería...cos EPIS e
equipamento específico a cada
tarefa.

09
Coñecemento das técnicas e
regras de boas prácticas na
atención e servizo o cliente.



01

02

Nas instalacións do centro

Centros escolares da contorna

DÓNDE SE PON EN PRÁCTICA
A FORMACIÓN?

02 Instalacións de Protección Civil

02 Unidad de Conductas Adictivas (UCA)

02 Dependencias de Servicios Sociales



O NOSO EQUIPO



GRAZAS


