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o Ministerio de Traballo. Por outra 
banda, existe a posibilidade de va-
lidar total ou parcialmente os mó-
dulos e, no caso de validación de 
todas as unidades de competen-
cia, recoñecerase a cuali#cación 
profesional. 

De todo o exposto anteriormente 
podería deducirse que as cuali#-
cacións profesionais se superpo-
ñen aos ciclos formativos, pero 
nós cremos que as diferenzas son 
importantes. Os ciclos veñen re-
gulamentados pola Administra-
ción educativa, están deseñados 
para que o alumno adquira os 
coñecementos necesarios para a 
inserción laboral, polo que ofre-
cen coñecementos especí#cos e 
xenéricos (Informática, Calidade 
ou Formación e Orientación Labo-
ral), mentres que as cuali#cacións 
profesionais teñen un per#l máis 
concreto e buscan unha aplicación 
inmediata no mercado laboral.

No tocante aos destinatarios, os 
ciclos formativos prevíronse para 
seren realizados con posteriorida-
de ao ensino secundario obriga-
torio ou ao bacharelato, mentres 
que as cuali#cacións van orienta-
das á formación de xente que xa 
entrou no mercado laboral. Tamén 
o tempo investido é moi diferente, 
de 1.300 a 2.000 horas no primeiro 
caso, e unhas 500, no segundo. 

Aínda así, cremos que pode existir 
algunha confusión entre os dous 
tipos de formación, se unha per-
soa que ten recoñecida unha cua-
li#cación intenta presentala como 
un ciclo formativo, aproveitando o 
descoñecemento lóxico de quen 
emprega nestes primeiros anos 
de modificacións legais. Neste 
caso, a situación ata podería de-
vir problemática para quen busca 
o seu primeiro traballo e o máis 
importante que pode achegar é a 
súa titulación.

Certi�cados 
profesionais e 
formación regrada. 
Coexistencia ou 
competencia?
 

Ata a aprobación do Real decreto 
34/2008, do 18 de xaneiro, polo 
que se regulan os certi#cados de 
profesionalidade en España, a for-
mación profesional regulada tiña 
dous niveis recoñecidos: o univer-
sitario (diplomaturas e licenciatu-
ras) e os ciclos formativos (de grao 
medio e superior). Á parte existía 
a formación non regulada: pro-
gramas de garantía social, cursos 
de formación ocupacional, cursos 
de formación continua e outras 
actividades sen recoñecemento 
estándar. Coa nova normativa a 
situación cambia, ao aprobarse o 
recoñecemento das cuali#cacións 
profesionais.

A súa orixe está na Lei orgánica 
5/2002, das cuali#cacións e da 
formación profesional, e nace coa 
pretensión de adecuar a oferta 
formativa ás demandas do mer-
cado laboral, ampliar a formación 
máis alá do período formativo 
tradicional e fomentar a libre cir-
culación de traballadores na UE 
con titulacións recoñecidas. Tráta-
se dun novo nivel profesional de 
cuali#cación inferior aos ciclos for-

mativos, orientado á inserción no 
mercado laboral e, polo tanto, non 
dependente da Administración 
educativa. Actualmente os certi-
#cados están ideados para xente 
que realiza un traballo e adquiriu 
previamente formación teórico-
práctica non homologada (expe-
riencia laboral, vías non formais, 
formación ocupacional ou con-
tinua), e tamén para a formación 
permanente, porque di#cilmente 
o traballo se pode compatibilizar 
coa formación regulada.

O Ministerio de Traballo recoñece 
un total de 413 cuali#cacións, re-
partidas en vinte e seis familias. 
Cada cuali#cación identifícase cun 
nivel de complexidade entre o Ni-
vel 1 e o Nivel 5 (coñementos máis 
elevados que inclúen funcións de 
xestión e dirección de empresas). 
En cada cuali#cación identifícan-
se unidades de competencia, que 
son equivalentes aos módulos 
formativos que compoñen cada 
título.

Para a obtención dun certi#cado 
de profesionalidade deben su-
perarse todos os módulos. De aí 
que as administracións públicas 
competentes realicen a oferta de 
actividades formativas, de deseño 
completo, ou en módulos soltos; 
de forma presencial, a distancia, 
mediante formación on line ou 
mixta. Unha oferta que se desen-
volve en institutos, ou en centros 
aos que se lles outorgou o recoñe-
cemento o#cial para impartir for-
mación ocupacional e dispoñen 
de profesorado cunha competen-
cia docente que debe determinar 
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