
INFORMACIÓN- PRESENTACIÓN PARA   EMPRESAS 

 

Dentro das Políticas activas de empleo,  atópanse   as medidas dirixidas a incrementar a

empregabilidade das persoas desempreadas, mellorando as condicións do mercado de traballo

(marco da Estratexia europea para o emprego, do Programa nacional de reformas, do respectivo

plan anual de política de empleo (PAPE) e no ámbeto da colaboración institucional e no diálogo

social entre o goberno galego e os axentes económicos e sociais de Galicia. 

Estes  programas  mixtos  de  formación  e  empleo,  son  proxectos  de  nove  meses  de

duración, coa filosofía de aprender traballando, isto é recibir unha formación profesional para o

emprego acreditable e certificable, ao mesmo tempo que se realiza un traballo real e productivo. 

Estos  talleres  duais  de  emprego  se  conciben  como  programas  mixtos  de  formación  e

emprego que, promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou entidades sin ánimo

de  lucro  do  sector  forestal,  están  dirixidos  a  mellorar  a  ocupabilidade  das  persoas

desempregadas  de  deceoito  ou  máis  anos  de  idade,  a  través  da  súa  cualificación

profesional en alternancia coa adquisición de experiencia laboral mediante a realización de

obras ou a prestación de servicios de utilidad pública ou interés social.

Por outro lado, se promoverá a inserción laboral das persoas participantes nos talleres, a través
de contratos laborais temporais durante un mínimo de 3 meses a xornada completa en empresas
do  ámbito  das  materias  impartidas  e  no  ámbito  territorial  dos  talleres  duais  de  emprego.
Asimesmo se procurará a posterior inserción laboral das persoas participantes unha vez finalizado
o programa (obradoiro).

O  programa  de  incentivos  á  contratación  laboral  será  financiado  con  cargo  aos

presupuestos  xerais  da  Comunidad  Autónoma  do  exercicio  2020.  A Consellería  de

Economía, Emprego e Industria subvencionará un importe fixo de 1.500 € por cada persoa

traballadora, correspondente a un contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.

Etapas e duración

1. A etapa de formación en alternancia coa práctica profesional terá unha duración de nove
meses, que tamén estará dirixida ao aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia
profesional.
2.  Transcurrido o prazo de duración da etapa de formación en alternancia coa práctica
profesional, se valorará que as entidades promotoras desarrollen un programa de inserción
laboral das persoas participantes nos talleres, a través de incentivos á contratación por conta allea
durante un mínimo de 3 meses a xornada completa en empresas do ámbito das materias
impartidas e no ámbito territorial dos talleres duais de emprego.



FORMACIÓN E ACTUACIÓNS CON RESPECTO A ESTE OBRADOIRO

Neste  proxecto dual  de  emprego  impartese   formación  complementaria en  materias de
alfabetización informática (64h),  sensibilización ambiental  (9h) e sensibilización en igualdad de
xénero (16 h).
Ademáis de Formación en materia de prevención de riesgos laborais (60h) correspondente á
ocupación a desempeñar e, no seu caso, se terán en conta, os contenidos recollidos no 
correspondente certificado de profesionalidade

 Orientación, información profesional, formación empresarial e asesoramento (35 h)
O alumnado-traballador, durante todo o proceso formativo, recibirá orientación, asesoramento e
información profesional e formación empresarial.

  CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE   

Denominación:  MONTAXE  E  MANTEMENTO  DE  INSTALACIÓNS  SOLARES
FOTOVOLTAICAS   
DURACIÓN 1074 H. 420 teóricas- 654 prácticas
Código: ENAE0108
Familia Profesional: Enerxía e auga
Nivel de cualificación profesional: 2

OBXECTIVO XERAL: 

Efectuar, baixo supervisión, o montaxe, posta en servizo, operación e mantemento de instalacións
solares fotovoltaicas ca calidade e seguridade requeridas e cumprindo a normativa vixente

MÓDULOS FORMATIVOS E UNIDADES DIDÁCTICAS:

MF0835_2: Replanteo de instalacións solares fotovoltaicas. (150 horas).
 UF0149: Electrotécnia. (90 horas)
 UF0150: Replanteo e funcionamento das instalacións solares fotovoltaicas. (60 horas)

MF0836_2: Montaxe de instalacións solares fotovoltaicas. (210 Horas).
 UF0151:  Prevención  de  riscos  profesionais  e  seguridade  no  montaxe  de  instalacións

solares. (30 horas)
 UF0152: Montaxe mecánico en instalacións solares fotovoltaicas. (90 horas)
 UF0153: Montaxe eléctrico y electrónico en instalacións solares fotovoltaicas.(90 horas)

MF0837_2: Mantemento de instalacións solares fotovoltaicas. (60 Horas)

MP0032:  Módulo  de  prácticas  profesionais  non  laborais  de  Montaxe  e  mantemento  de
instalacións solares fotovoltaicas. (120 horas)

ACTUACIÓNS/OBRAS a realizar en:
Centro de formacion e emprego de Ames ,Campo de fútbol de Bertamiráns, Pavillón deportivo de
Bertamiráns,  Campo  de  fútbol  de  Milladoiro,   Casa  da  cultura  e  instalacións  deportivas  de
Milladoiro , Escola infantil de Brión , Pavillon polideportivo de Brión e  Centro de transformación de
Brión. 


