
              A FORMACION PROFESIONAL DUAL: UNHA NOVA FORMULA PARA              

ACABAR COS NINIS. 

 

 

Na súa xuntanza de onte, o Goberno aprobou o marco normativo regulador da 

Formación Profesional Dual e o Contrato para a Formación e Aprendizaxe. O 

instrumento será un Real Decreto, e os obxectivos son, favorecer a inserción laboral dos 

xóvenes  ao mesmo tempo que procurarlles  formación no traballo,  para reducir por este 

medio a moi elevada taxa actual  de paro entre a población xuvenil. 

 

Téntase, ademáis de eses propósitos, de atraer a unha  máis grande cantidade de 

alumnos a prol da Formación Profesional, que actualmente é só dun 32 por cento fronte 

a un 58 de media noutros países do entorno europeo. O modelo que  se implanta agora  

é compatible co actual de Formación Profesional. 

 

As características principais do novo modelo de Formación Profesional Dual son as 

seguintes: 

 

a) Terá unha duración mínima de 1 ano e máxima de 3, que só poderá ser 

modificada por convenio colectivo a 6 meses. 

 

b) Poderán acollerse a él xóvenes de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos, 

aínda que a idade máxima poderá ser rebaixada aos 25 no futuro. 

 

c) Os que se acollan a esta nova fórmula laboral terán que empregar  parte  da súa 

xornada laboral a formarse, como mínimo un 25% de tempo durante o primeiro 

ano, e un 15% nos seguintes. 

 

d) Terán a máxima protección social, incluida a cobertura por desemprego. 

 

e) O salario se fixará en proporción ao tempo de traballo efectivo, de acordo co que 

se estableza en convenio colectivo. En ningún caso será inferior ao salario 

mínimo interprofesional. 



f) As empresas que os contraten serán bonificadas nas súas cotizacions á 

Seguridade Social., bonificación que se manterá se o traballador al remate do seu 

contrato acadara a condición de indefinido. 

 

g) O proxecto de Formación Profesional Dual ten que ser autorizado pola 

administración educativa. A súa formalización será en forma dun convenio coa 

empresa colaboradora. No acordo que se suscriba farase especificación de cada 

un dos módulos profesionais. Haberá xuntanzas de periodicidade mensual para 

control de resultados. 

 

Na rolda de prensa habitual que segue ás xuntanzas do Consello de Ministros, a titular 

de Emprego o dixo que este modelo, que segue ao  que está vixente en Alemania, “é 

unha nova experiencia formativo-laboral coa que o Ministerio de Educación e o de 

Emprego queren acabar con todos aqueles xóvenes que nin estudan nin traballan, os 

famosos ninis. O obxectivo é adecuar formación ás necesidades das empresas”. 

 

Pola súa banda, a vicepresidenta do Goberno expricou que o que se pretende coa nova 

figura   é rematar co abondono escolar, procurando un equilibro coherente entre oferta e 

demanda ás necesidades do mercado laboral, dando saída a aqueles xóvenes sen 

formación que na actualidade  engrosan as listaxes do paro. 

 

                                     Santiago, 9 de novembro de 2012  

                             OBSERVATORIO GALEGO DE XUVENTUDE 


