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Tenteo á 

formación 
profesional

Hai dous anos asinábase o Convenio de colaboración entre a Administración edu-
cativa e a Asociación de Empresarios Ferrolterra. O acordo nacía coa intención de 
lle dar pulo á FP, a través do estudo de accións dirixidas a mellorar a aprendizaxe 
do alumnado e a facilitar a súa inserción laboral. Para relatarnos a experiencia e 
a evolución da FP, tanto na comarca como no conxunto da Comunidade galega, 
sentamos arredor dunha mesa un profesor, un empresario e un ex-alumno.
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Texto_ Gena Borrajo

Fotografía_Fernando Bellas

Aos tres 
formulámoslles 
as seguintes 
preguntas 

-  Cren que a nova FP é unha opción 

de futuro para o estudantado?

 

- Cambiou a consideración social 

que se ten dela, ou segue a verse 

como un escape para os que non 

acceden á universidade?

- Que aspectos cren que deberían 

mellorarse e que solucións ache-

gan?

- A actual crise modi$ca a cultura 

empresarial?

- Que lles parece o proxecto FP 

Plus?

José María Orbaneja Orjales

- Profesor de formación profesional
- Catedrático de ensino secundario
- Coordinador do Convenio entre a 
  Consellería de Educación e a AEF
  (Asociación de Empresarios Ferrolterra)ión de Empresarios Ferrolterra)

José Ramón Franco Caaveiro

- Empresario (Xerente do grupo INTAF)

- Presidente da Asociación de 

  Empresarios Ferrolterra

Ricardo Noval Díaz- Titulado superior en Desenvolvemento

   
  de Proxectos Mecánicos
- Empregado de INTAF 

a tres bandasa tres bandas
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pero non debemos esquecer que 
unha persoa cuali&cada ten unha 
valía, o que lle permite evolucio-
nar dunha forma un tanto rápida 
e mellorar a súa posición.

O profesor
De feito algunhas das empresas 
implicadas no convenio lamén-
tanse de ter traballadores forma-
dos por outras canles, que carecen 
das competencias necesarias, o 
que lles impide acadar un bo ni-
vel de competitividade. De aí que 
na actualidade, polo menos nesta 
comarca, os empresarios estean 
moi concienciados de que hai que 
apoiar a FP, e cada vez observa-
mos un maior achegamento dos 
sectores empresariais aos centros. 
Nestes contactos valóranse as 
necesidades e incluso se estuda 
a posibilidade de complementar 
algunha formación nas empresas, 
sobre todo, cando as ensinanzas 
requiren máquinas que os talleres 
dos centros educativos, por moi 
dotados que estean, non poden 
proporcionar.

A FP é unha opción con 
grandes posibilidades por-
que a formación que reci-
be o alumnado o sitúa en 
moi boas condicións, tanto 
para o traballo, como para 
continuar estudos

Sobre a súa 

consideración 

no eido social

O empresario
Eu creo que mellorou, e moito. 
Na nosa comarca, a difusión que 
&xemos para informar a familias, 
ANPAS, institutos e empresas de 
todo o contorno, deu moi bos re-
sultados. Hoxe un titulado en FP 
é recoñecido como unha persoa 
cuali&cada. O alumnado percí-
beo así e a súa familia acaba ad-
heríndose a esa crenza. Tamén os 
centros están moito máis abertos 
ao exterior. Nós comezamos esta 
aventura por verdadeira necesida-

fícil porque están organizados en 
complexas cadeas de produción e 
hai que ter en conta moitos máis 
elementos, como o número de 
empregados, o nivel de responsa-
bilidade do traballador que solici-
ta horarios especiais, etc.

O profesor
Eu agora son profesor, pero tamén 
fun aprendiz de Astano durante 
catro anos, o que equivale a unha 
formación semellante á regrada. A 
partir deste primeiro contacto co 
traballo, &xen unha enxeñería. De 
maneira que a FP pode ser a chave 
para conseguir un emprego, pero 
tamén a transición cara a outras 
especialidades, que non teñen por 
que ser necesariamente univer-
sitarias, senón que poden servir 
para complementar a cuali&cación 
que se posúa. Esta perspectiva de 
tránsito é moi interesante, porque 
cando un alumno, como Ricardo, 
fai un ciclo de grao superior e de-
cide continuar cunha enxeñería, 
indica que hai unha motivación 
que di&cilmente se atinxe ao aca-
bar o bacharelato, xa que daquela 
o alumno nin sequera sabe o que 
fai un enxeñeiro. Tamén no eido 
social resulta moi rendible, dado 
que nestas circunstancias é difícil 
que se produzan abandonos.

O empresario
Quero profundar na idea de que a 
FP é unha opción con grandes po-
sibilidades para os nosos mozos e 
mozas. En realidade creo que ta-
mén o era antes, porque os núme-
ros están aí. Se salvamos o actual 
momento de crise, observamos 
uns índices medios de coloca-
ción do 85%. E co mantemento 
do emprego ocorre exactamente 
igual. Cando un profesional logra 
un nivel de cuali&cación razoable, 
a&anza o seu posto de traballo e 
está máis preparado para a mo-
bilidade, algo importante nun 
mercado de traballo tan +utuan-
te coma o actual. O que é preciso 
modi&car é a crenza de que un tra-
ballo é para toda a vida. Hoxe hai 
que estar expectante para ver o 
que se move no mercado laboral, 

Acerca da formación 

profesional como 

opción de futuro

O alumno
Coido que si. Os estudos universi-
tarios esixen demasiado tempo e 
tampouco ofrecen moitas posibi-
lidades de acceder a un emprego. 
Eu decidín facer FP para incorpo-
rarme o antes posible ao mundo 
laboral, pero a miña intención é ir 
á universidade nun futuro próxi-
mo. Levo un ano traballando e 
cada vez estou máis convencido 
de que a miña decisión foi atina-
da porque este paso polo mundo 
da empresa está a aumentar a 
miña preparación. Cando saímos 
do instituto cremos que sabemos 
moito, pero aquí descubrimos que 
é moito máis o que nos falta. Por 
esta razón penso que agora teño 
máis claro o que quero e estou en 
mellores condicións de enfrontar-
me a uns estudos superiores.

O empresario
O que di Ricardo está sendo a 
tendencia xeral. Aos 18 anos os 
estudantes teñen que tomar de-
cisións moi importantes para o 
seu futuro e a maioría non sabe 
ben o que quere. De aí que moi-
tos interpreten os ciclos superio-
res como unha ponte cara a unha 
enxeñería técnica ou unha titula-
ción de maior nivel. Con respecto 
á formación destes alumnos, pode 
dicirse que, en xeral, a capacita-
ción que traen, tanto os titulados 
de grao medio como os de rango 
superior, axústase mellor ás nece-
sidades das empresas que a dos 
enxeñeiros técnicos e industriais, 
e de aí que acaben colocándose 
con maior facilidade. Podemos 
a&rmar, pois, que hoxe están en 
moi boas condicións para o tra-
ballo, pero tamén para continuar 
estudos, e as empresas deberían 
dar facilidades para compatibilizar 
as dúas cousas. En xeral, as PEMES 
(pequenas e medianas empresas) 
adoitan facelo. Os grandes com-
plexos industriais téñeno máis di-
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ou Mecanizado dan unha idea dos 
contidos que van tratar, pero non 
é o caso do que estudei eu, Desen-
volvemento de Proxectos Mecáni-
cos. Ao primeiro, por máis voltas 
que lle daba non entendía o que 
se agochaba detrás desa cabecei-
ra. No centro facilitan información 
sobre os seus contidos, pero non 
me parece su&ciente. Por outra 
banda, o verdadeiro contacto co 
mundo laboral dáse ao &nal do ci-
clo. Isto é, ao meu modo de ver, o 
que se debe mellorar. Tamén sería 
desexable que o profesorado non 
cambiase tanto e, por suposto, 
que tivese unha maior formación 
empresarial.

O empresario

En relación co que di Ricardo, creo 
que hai que mellorar a orienta-
ción e as empresas deben sumar-
se a ese obxectivo. Os mozos e as 
mozas deben observar en directo 
o que se fai e como viven a pro-
fesión as persoas que traballan 
nela. A FCT (Formación en Cen-
tro de Traballo) que se ofrece no 
último ano dos ciclos, supuxo un 
avance. De feito hai alumnos que 
xa quedan traballando onde rea-
lizaron esa fase formativa, pero 
esa aproximación debería darse 
xa no primeiro ano. A práctica 
tamén debe alcanzar os profe-
sores, porque lles daría un maior 
coñecemento das tarefas ligadas 
ao mundo laboral. E, por suposto, 
os técnicos das empresas teñen o 
seu papel. Eles poden ser os máis 
apropiados para ir transmitir aos 
centros os seus coñecementos e 
experiencias. Como se podería re-
solver isto? Penso que por medio 
de convenios.

O profesor

Outra das eivas que detectamos 
é que non chega a información ás 
familias. Nós tivemos un encontro 
coa Federación de ANPAS e pui-
demos constatalo. Conque tamén 
neste sentido hai que idear ache-
gamentos máis efectivos.

tación teórica e práctica, achegan 
coñecementos de prevención de 
riscos, de organización empresa-
rial e de lexislación.

O alumno
Si, eu tamén o sinto así. Agora 
vemos a FP como unha boa alter-
nativa a outros estudos conside-
rados antes máis importantes. As 
boas expectativas de colocación 
despois dun período moito máis 
breve &xeron que cambiase a per-
cepción de moitos mozos e mozas 
que ao rematar a ESO ou o bacha-
relato, optan por un ciclo.

Hoxe un titulado en 
formación profesional 
xa é recoñecido como 
unha persoa cuali$cada 

Sobre os aspectos 

que se deberían 

mellorar

O alumno 
Penso que deberiamos ter máis e 
mellor información. Algúns ciclos, 
como Electrónica, Electricidade, 

de, cando vimos que ciclos cunha 
enorme demanda caían por fal-
ta de alumnos. É dicir, estábase a 
producir un verdadeiro desaxuste 
entre a oferta de accións formati-
vas, a aceptación desas ofertas por 
parte dos alumnos e a demanda 
das empresas. Esta situación le-
vounos a establecer un marco re-
gulamentado como é o convenio.

O profesor
A difusión nos medios tivo a súa 
importancia, pero no cambio de 
tendencia tiveron moito que ver 
os empresarios, ao pronunciarse 
e apoiar esta iniciativa. As per-
soas que dirixen as empresas, non 
adoitan estar pendentes de como 
se realiza a formación dos futuros 
empregados, ata que necesitan a 
alguén cunha determinada cua-
li&cación. Ao principio compro-
bamos que non diferenciaban un 
ciclo medio dun superior, non co-
ñecían as familias profesionais nin 
os títulos, e moito menos os currí-
culos. Hoxe, en cambio, piden un 
técnico, medio ou superior, pero 
un técnico á &n e ao cabo, porque 
saben o valor engadido que teñen 
estes profesionais, que ademais de 
acceder ao traballo cunha capaci-

O profesor
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e Electrónica, que agrupa a cinco 
centros. Ao rematar elaboraremos 
unhas conclusións que elevare-
mos á Dirección Xeral de Forma-
ción Profesional para que valore 
as posibles canles de colaboración 
e estableza as liñas prioritarias de 
funcionamento. Deste traballo 
compartido derivaranse, non só as 
visitas aos centros, senón tamén a 
cesión de máquinas que, estando 
en bo estado, as empresas subs-
titúen por outras máis modernas, 
de maior capacidade, ou con máis 
funcións. Neste caso búscanse 
incentivos para elas, como algún 
tipo de desgravación por doazón.

O empresario

Do que se trata é de que o em-
presariado contribúa á melloría 
dos ciclos, porque el é o primeiro 
bene&ciario do seu bo funciona-
mento, sobre todo nas especiali-
dades que rexistran unha maior 
demanda local. Neste caso a par-
ticipación é a través da doazón de 
materias primas non consumibles, 
pero tamén poden ser os técnicos 
os que vaian mostrar aos centros 
determinados programas infor-
máticos utilizados nas empresas, 
ou certas habilidades relacionadas 
co posto de traballo. Desta ma-
neira garánteselle ao alumnado 
unha formación complementaria 
o máis axustada posible ao posto 
de traballo. En de&nitiva, non se 
trata só de ofrecerlle medios, se-
nón de que o alumno se mergulle 
na cultura empresarial baseada na 
produción. 

O profesor

A presenza das empresas nos cen-
tros pode contribuír, así mesmo, 
á adecuación continua da oferta 
educativa aos cambios que se van 
producindo no mercado laboral. 
Deste xeito, sobre os contidos bá-
sicos que xa están establecidos 
poderían facerse pequenas adap-
tacións para evitar que os currícu-
los queden obsoletos en pouco 
tempo, dado o acelerado ritmo 
que impón a actualidade.

O empresario
Con respecto a isto, hai que ter en 
conta que non todos os centros de 
traballo teñen un contorno axeita-
do para recibir rapaces de quince 
ou dezaseis anos. De aí que con-
sideremos que é necesario crear 
unha infraestrutura que poida 
dar ese servizo. Nós propoñemos 
unha catalogación por sectores. 
Por exemplo, se na comarca de 
Ferrolterra existen cinco empre-
sas de Automoción que poden 
atender os alumnos, elíxense esas 
para que manteñan a relación cos 
centros e adscríbense a un posible 
convenio de colaboración. O que 
debemos evitar é que o alumnado 
vaia de paseo ao contorno laboral. 
A visita debe supoñer un contacto 
directo coa realidade, explicacións 
por parte dos traballadores, pre-
guntas dos alumnos e observación 
de todo o proceso de fabricación.

O profesor
Nós estamos levando a cabo re-
unións cos empresarios e cos equi-
pos docentes, co &n de analizar a 
forma de desenvolver este plan de 
cooperación. Logo realizaremos a 
última visita, sobre Electricidade 

As empresas deben cola-
borar cos centros e ofrecer 
unha mellor orientación 
aos alumnos e alumnas 
dos ciclos. Tamén se nece-
sita idear achegamentos 
máis efectivos ás familias 

O que se pode facer 

para mellorar

O profesor
Precisamente unha das cuestións 
que tratamos de levar a cabo a tra-
vés do convenio é a inclusión dun 
mapa de visitas didácticas para 
que igual que os alumnos da ESO 
aprenden os ríos e os montes do 
contorno, teñan a oportunidade 
de estudar as diferentes profe-
sións, saber máis a fondo de que 
viven seus pais, irmáns, tíos, etc. 
É dicir, incorporar como activida-
des complementarias ao currículo, 
contidos relacionados co contor-
no empresarial. Para desenvolver 
esta iniciativa, seleccionamos em-
presas que estean dispostas a reci-
bir os escolares, preferentemente 
a partir de cuarto de ESO. 

O empresario
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traballo. As boas formas son algo 
máis que sinais externos. [Neste 
momento diríxese a Ricardo] Ti ves 
que no taller se chame a alguén a 
berros?, ou que se lle asubíe a unha 
persoa? Este é un costume que 
conseguimos desterrar. Os berros 
non facilitan a comunicación e eu 
penso que o xeito de traballar ben 
é falar cando é necesario, inter-
cambiar información, pedir axuda 
a un compañeiro e prestala cando 
lla piden a un. É verdade que, se 
o alumnado que chega aos ciclos 
vai xa cuns hábitos de vida fabri-
cados, que non ocorrerá cando re-
mate unha titulación? Pero, aínda 
así non nos podemos dar por ven-
cidos e, tanto o instituto como as 
empresas, deben ser contornos de 
aprendizaxe, e as formas de rela-
ción non deben quedar fóra deste 
&n. Este tamén é un valor engadi-
do para o traballador que busca 
un emprego.

O alumno
Si, eu percibín ese ambiente can-
do cheguei á empresa. E hai outra 
cousa que me gustou: que me 
permitiron participar dende o pri-
meiro día. Paréceme fundamental 
que se faga así, porque ao sentir 

que se comprometan a facerlle un 
contrato de seis meses en canto o 
alumno remate o ciclo.

O empresario
A &gura do titor está pensada por-
que constatamos que, en xeral, as 
familias non fan un seguimento da 
traxectoria dos &llos ao longo deste 
período formativo. Non queremos 
dicir que sexa por despreocupa-
ción, senón por descoñecemento. 
Daquela o titor de empresa pode 
ser a persoa que, dalgún xeito, os 
axude cando teñan di&cultades e 
os estimule para que se impoñan 
unha autodisciplina de traballo.

O profesor
A min gustaríame reforzar a idea 
de que o alumnado debe apren-
der as competencias profesionais 
nun contorno o máis real posible. 
Cando falamos de competencias 
hai que incluír a capacidade do 
alumnado para relacionarse cos 
compañeiros, pasar información e 
traballar en equipo.

O empresario
Si. Na empresa valoramos moito 
este aspecto, porque cremos que 
ten moita importancia o clima de 

O empresario
Os empresarios debemos deca-
tarnos de que o factor humano é 
o capital máis valioso que posúe o 
sector produtivo e, polo tanto, de-
bemos coidalo. Isto signi&ca que 
hai que construír unha concien-
cia de participación nos procesos 
anteriores e en todos os ámbitos: 
na sociedade, no contorno, na for-
mación, nos costumes e na cultu-
ra, en xeral. En realidade debería 
producirse un cambio social. Nós 
estamos afeitos a recibir o que nos 
dan e, se non nos vale, substituílo 
sen máis. Este é o modelo que se 
nos transmitiu e é precisamente 
o que cómpre mudar. Tamén ha-
bería que cambiar o concepto de 
emprego público, de forma que 
todo o sta! que está no marco 
da educación formal sexa cons-
ciente de que, en gran medida, é 
responsable das novas xeracións. 
Neste sentido é necesario apoiar e 
incentivar o profesorado para que 
recupere a ilusión e o entusiasmo 
por pelexar contra os elementos 
adversos aos que se ten que enca-
rar cada día.

O alumno

 Non teño a menor dúbida de que 
o punto forte da FP é a fase prác-
tica. Nos talleres dos institutos xa 
nos poñemos, dalgunha maneira, 
en contacto co traballo, pero é 
unha aprendizaxe limitada pola 
falta de maquinaria e ferramentas. 
Creo que o achegamento entre os 
centros e as empresas pode ser 
unha boa saída a este problema.

O profesor
A cultura de valorizar o factor 
humano, ao que se refería José 
Ramón, debe alcanzar a todo o 
tecido social: profesores, alumnos, 
pais, empresarios. O propósito é 
que os contornos laborais aten-
dan os futuros profesionais. En 
principio, nós propoñemos que 
no momento de formalizar a ma-
trícula, a cada alumno se lle asig-
ne unha empresa e, dentro dela, 
un titor, que será quen o conduza 
dentro do contorno laboral. Mes-
mo instamos aos empresarios para 

O alumno
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hai para sobrevivir. De feito, hoxe 
INTAF ten máis clientes estables 
e afrontamos a situación presen-
te con certa facilidade. E a nosa 
adaptación ao actual mercado 
conseguiuse con base nunha boa 
+exibilización, que se foi creando 
ao longo dos últimos anos. So-
mos conscientes de que nestas 
circunstancias, as dinámicas em-
presariais centradas en fórmulas 
ríxidas teñen poucas posibilidades 
de sobrevivir. Polo tanto, a crise vai 
servir para depurar estes concep-
tos de mercado e, en xeral, todos 
os ámbitos da vida. En principio, 
xa se comezan a valorar máis os 
profesionais, algo que tampouco 
se lle escapa ao persoal que está 
no paro e aproveita os meses de 
desemprego para formarse. Está 
nacendo unha nova cultura: tratar 
de ser os mellores, aplicar un maior 
esforzo e ser máis +exibles e diná-
micos. Estes son pensamentos que 
non adoitan emerxer en períodos 
de economía +orecente, pero si en 
situacións como a actual.

O feito de promover o au-
toemprego a través de FP 
Plus, xa é un paso impor-
tante. A crise actual vai 
servir para depurar vellos 
conceptos de mercado e 
da vida, en xeral

ocorría así, cando é o espazo do 
que sae un maior número de em-
prendedores. Aínda recoñecendo 
que estes deberán afrontar certas 
di&cultades, sobre todo cando fa-
lamos de atinxir teitos de grande 
empresa, o certo é que o plan me 
parece un acerto como elemento 
de traballo básico, e os catro pro-
gramas que o integran contribui-
rán a potenciar o autoemprego, ao 
apoialo, non só con subvencións, 
senón tamén con formación. Non 
hai que esquecer que da FP saen 
empresarios da construción, de 
talleres mecánicos, etc. Así pois, o 
feito de crear esta canteira, xa é un 
paso importante e paréceme que 
ten visos de saír ben.

O profesor
O que diferencia os pobos é a cul-
tura, en xeral, e a cultura do tra-
ballo, en particular. A través desa 
cultura que demanda unha po-
boación ben formada, amosamos 
a nosa in+uencia no mundo. Por 
conseguinte, todo o que se invis-
te nela, reverte sempre no país, 
porque vai producir unha sociedade 
máis competitiva, +exible e capaz de 
absorber as demandas de emprego. 

O empresario
Sobre todo nestes momentos 
de crise canta máis competencia 
teña o individuo e máis +exible 
sexa a empresa, maior capacidade 

que os que tiñan máis experiencia 
con&aban en min, esforzábame 
en facelo o mellor posible e cada 
vez que lograba sacar o traballo 
adiante era a mellor grati&cación 
que podía acadar. 

O empresario
Os empresarios buscamos profe-
sionais que compartan os obxec-
tivos da empresa e pensen cando 
actúan. Esta é a forma de que a 
axuden a ser máis competitiva; e 
pensamos que os estudantes de 
FP poden cumprir perfectamente 
con esta función. 

Hai que lograr unha aproxi-
mación entre a empresa 
e os centros educativos, 
decatarse de que o factor 
humano é o capital máis 
valioso que posúe o sector 
produtivo e provocar un 
cambio na cultura profe-
sional e empresarial

Sobre a situación 

actual e a FP Plus

O empresario
Nós atopamos no proxecto FP 
Plus algún elemento do ámbito 
universitario. É habitual que a uni-
versidade dea unha orientación 
cara á empresa e ao contorno em-
presarial. Non obstante, na FP non 
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Cóntanos a túa experiencia, ou a do teu centro.
Os traballos presentados deben axustarse ás seguintes normas:

- Referirse a propostas innovadoras en calquera nivel non universitario.
- Deben ser inéditos e non estar pendentes de consideración por parte doutra publicación.
- Estar escritos en lingua galega.
- Extensión máxima: 6 folios DIN-A4, letra Times New Roman, 14 puntos.
- As fotografías deben enviarse en cor e formato dixital JPG, 300 puntos.

As experiencias poden seguir este esquema, ou outro semellante:
- Título.
- Nome e, polo menos, un apelido do autor ou autora, así como a especialidade e/ou destino no que exerce.
- Breve resumo da experiencia.
- Desenvolvemento de contidos, metodoloxía, recursos e actividades.
- Valoración da experiencia.
- Bibliografía ata un máximo de 6 títulos.
- Un despezamento no que se sintetice unha actividade concreta relacionada coa experiencia. Esta non debe  
   superar as 30 liñas.

Os artigos deben enviarse a: 

revista.galega.ensino@edu.xunta.es

colabora
colabora con foro

Envíanos as túas opinións
sobre temas educativos de actualidade

As normas para publicar nesta sección son:
- Os textos deben ser inéditos e non estar pendentes de consideración por parte doutra publicación.
- Estar escritos en lingua galega.
- Deben facer constar o nome e, polo menos, un apelido do autor ou autora, así como a especialidade e/ou  
  destino no que exerce.
- Extensión máxima: 2 folios DIN-A4, letra Times New Roman, 14 puntos.

Os artigos deben enviarse a: 

revista.galega.ensino@edu.xunta.es
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