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Dentro das actividades formativas da Rede de Centros Integrados de Forma-
ción Profesional de Galicia enmárcanse todas as que fomenten a inserción 
laboral das persoas. No ano 2012, o plan mixto de formación e contratación 
FORCON é unha destas actividades ofrecidas e impartidas polos CIFP.

Que é o FORCON?

O FORCON é un plan mixto de formación e contratación que está 
relacionado con especialidades formativas vinculadas a ocupacións 
incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia, nos que se prevén maiores 
posibilidades de empregabilidade e estabilidade.

Logo de finalizada a parte formativa, tanto a teórica como a práctica, 
comeza a fase de emprego, de experiencia laboral nas ocupacións 
obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccio-
nadas pola Administración e que participan no plan.

De onde xurdiu o plan FORCON?

Este plan xorde dos acordos asinados o 25 de xaneiro de 2012 na Mesa 
Xeral do Diálogo Social en Galicia, e recolle o espírito de traballar en prol da 
creación de emprego, de frear a súa destrución e de mellorar a súa calidade.

Inclúese dentro das políticas activas de emprego ao se configurar como 
un mecanismo de inserción e estabilidade no mercado de traballo.

A quen vai dirixido?

O plan FORCON diríxese a mozos e mozas de ata 30 anos con baixa 
cualificación.

Que formación se imparte nunha actividade do plan FORCON?

As persoas que realicen unha actividade formativa do plan FORCON 
recibirán a formación específica da actividade que cursen, un módulo 
de inserción laboral e sensibilización ambiental e un módulo formativo 
sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Ademais, 
nas especialidades formativas das familias profesionais de fabricación 
mecánica, de electricidade e electrónica, e de enerxía e auga inclúese un 
módulo de prevención en riscos laborais.

Todas as actividades formativas darán dereito ao alumnado que as 
supere con éxito á obtención directa dos correspondentes certificados 
de profesionalidade, con validez en todo o territorio do Estado e que 
acreditan as correspondentes cualificacións profesionais.

Para poder obter estes certificados, logo de finalizada a formación 
teórica, cumprirá realizar un módulo de formación práctica en centros 
de traballo, o que garantirá un primeiro achegamento ao mercado de 
traballo.

Cal é a oferta formativa na Rede de CIFP de Galicia no ano 2012?

Os CIFP competencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria ofrecen, no ano 2012, as seguintes actividades formativas 
incluídas dentro do plan FORCON:

   CIFP Someso, da Coruña:

– Operacións auxiliares de fabricación mecánica (518 horas, nivel de 
cualificación 1).

– Mantemento e montaxe mecánico de equipamento industrial (608 
horas, nivel de cualificación 2).

  CIFP Ferrolterra, de Ferrol:

– Instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado 
de televisión (428 horas, nivel de cualificación 2).

  CIFP Coroso, de Ribeira:

– Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria 
industrial (768 horas, nivel de cualificación 2).

  CIFP Politécnico de Santiago:

– Operacións auxiliares de fabricación mecánica (518 horas, nivel de 
cualificación 1).

  CIFP Politécnico de Lugo:

– Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria 
industrial (768 horas, nivel de cualificación 2).

  CIFP A Xunqueira, de Pontevedra:

– Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en 
edificios (528 horas, nivel de cualificación 2).

  CIFP Valentín Paz Andrade, de Vigo:

– Mantemento e montaxe mecánico de equipamento industrial (608 
horas, nivel de cualificación 2).

Máis información

  www.edu.xunta.es/fp

  Departamentos de orientación dos CIFP.


