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A formación profesional, polas súas características propias, posúe un 
compoñente de innovación que se desenvolve a través dos seus módu-
los. Así mesmo, o módulo de proxecto e o de empresa e iniciativa 
emprendedora fomentan que o alumnado, guiado polo profesorado, 
desenvolva as capacidades de investigación e de innovación, e a transfe-
rencia do coñecemento á empresa.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
consciente da importancia da relación entre a empresa e a formación 
profesional, fomenta o desenvolvemento de proxectos de investigación 
e de innovación que faciliten a transferencia do coñecemento e a mello-
ra dos procesos, ao achegar solucións a problemas técnicos das empre-
sas do ámbito produtivo onde se desenvolva a actividade do centro.

Cando falamos de I+D+i ?

Ao falarmos de:

   Xeración de novas ideas.

   Desenvolvemento dun produto.

   Redefinición dos procesos produtivos e de comercialización.

   Xestión do coñecemento e a tecnoloxía.

Deste xeito, unha empresa pode asegurar o éxito do seu produto ou do 
seu servizo.

Que significa I+D+i na FP?

Os centros educativos teñen unha actividade investigadora e un contac-
to directo coas empresas e proporciónanlles solucións técnicas innova-
doras, de xeito que melloren os seus procesos, os seus procedementos e 
os seus métodos de traballo.

Que significa transferencia do coñecemento na FP?

O alumnado e o profesorado de formación profesional, co seu saber 
facer,  poden achegar ás empresas os seus coñecementos e axudarlles a 
melloraren os seus produtos e servizos.

Que proxectos se desenvolven na actualidade nos centros?

Hoxe en día, máis de 30 centros educativos de Galicia, en colaboración 

con empresas ou con outros centros educativos doutras comunidades 
ou países, están a desenvolver proxectos de innovación e boas prácticas 
na FP.

Entre os proxectos que se están a desenvolver están:

   FP Empresa.

   Sempre FP.

   Estratexias e-learning e m-learning para o desenvolvemento das

     competencias máis sensibles.

   Desenvolvemento de sistema inmótico con plataforma Arduino.

   Fogar dixital.

   Monitorización de sinais en motores eléctricos eficientes.

   Novas metodoloxías de obtención de datos topográficos e ambien-

    tais con microdrones.

   Procesos de robótica aplicados á soldadura.

   Proxecto pluma: plataforma universal microcontrolada. 

    Aplicacións didácticas industriais.

   Pila de hidróxeno.

   Vivenda modular ecosustentable.

   Seguidor solar microcontrolado.

   Recursos didácticos para a construción bioclimática. 

   Construción de parques de enerxías renovables con fins educativos. 

   Creación de casas de madeira con criterios ambientais.

   IES enerxeticamente autónomo.

   Formación en ecoinnovación: “E-IES Marqués de Sargadelos”.

Máis información

   www.edu.xunta.es/fp

   Nas web dos centros educativos con FP


