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:: ITINERARIOS FORMATIVOS

RX2

ITINERARIO DE ALTA INTENSIDADE
CAPACITACIÓN

O maior reto
RedeXiana2.

e

aposta

de

PREFORMACIÓN

FORMACIÓN
TRANSVERSAL
FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
XORNADAS DE
ORIENTACIÓN
FORMACIÓN
BÁSICA

Inclúe unha etapa de capacitación e
preformación que persegue dotar de
capacidades básicas e de habilidades
comunicativas y sociais, así como
apoiar á obtención de competencias
clave ou a alfabetización dixital ás
persoas nas que se detecte estas
carencias e con carácter previo á
formación básica e específica.

FORMACIÓN DE
PRIMER NIVEL
FORMACIÓN DE
SEGUNDO NIVEL

EMPRESA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDADE
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RX2
XORNADAS DE
ORIENTACIÓN
FORMACIÓN
BÁSICA

FORMACIÓN DE
PRIMER NIVEL
FORMACIÓN DE
SEGUNDO NIVEL

EMPRESA

3

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDADE

ITINERARIO DE MEDIA INTENSIDADE

O seu obxectivo é a mellora da
empregabilidade e ocupabilidade

Mediante
a
potenciación
de
coñecementos,
destrezas,
capacidades e competencias técnicas
e profesionais para unha situación
favorable ante los cambios del
mercado labora
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ITINERARIO DE BAIXA INTENSIDADE

RX2

FORMACIÓN DE
PRIMER NIVEL

EMPRESA

FORMACIÓN DE
SEGUNDO NIVEL

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDADE

O seu obxectivo son accións de
formación específica

Son procesos con acceso directo a
accións de formación específica,
(ocupacional básica, nivel 1 o nivel 2,
en función do historial laboral e
experiencia da persoa beneficiaria)
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:: SITUACIÓN DE PARTIDA

"Nunca participei en
accions formativas
ocupacionais e non teño
formación académica
axeitada"

O meu itinerario
empeza aquí se
quero ter
oportunidades
de acceso ao
mercado laboral:

CAPACITACIÓN
-Obradoiros de
empregabilidade
- Habilidades sociais
e comunicativas
- Alfabetización
Informática: Internet

5

"Quero ter unha
formación que mellore as
miñas oportunidades e
coñecer os recursos que
me porán en igualdade de
condicións"

Debería
inscribirme en:

"Quero ter unha
formación básica
polivalente e non teño ou
non está actualizada a
miña formación nos
módulos transversais da
formación para persoas
desempregadas"

Debería
inscribirme en:

PREFORMACIÓN
- Responsabilidade
social: obrigas e
dereitos
administrativos,
xurídicos,
económicos e
laborais; xestión de
información e
documentación
persoal
- Busca de emprego e
novas tecnoloxías:
formularios on line,
ofertas SMS,…
- Apoio para a
preparación e
superación das
probas de
competencias clave

FORMACION
TRANSVERSAL
- Igualdade de
oportunidades entre
homes e mulleres
- Non discriminación
e loita contra a
exclusión social
- Novas tecnoloxías
da información e
comunicación:
informática e
internet

- Coidado e respecto
ao medio ambiente:
sensibilización
ambiental
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"Non teño formación nesta área é as
empresas vanme solicitar estes
coñecementos"

"Xa teño algunha experiencia laboral, xa
participei noutras accions formativas,
quero reciclarme profesionalmente,
complementar a miña formación básica
para un posto de traballo, iniciar unha
nova experiencia laboral,..."
VOU EMPEZAR POR AQUÍ!

Podo inscribirme en:

FORMACION
COMPLEMENTARIA
-Prevención de riscos laborais:
nivel básico
- Manipulación de alimentos:
renovación e actualización dos
certificados
- Medio ambiente na agricultura

Informándome e recibindo
orientación sobre o sector ou
actividade profesional que
quero, ou, se non o teño claro,
decidindo entre algunha
destas:

XORNADAS DE
ORIENTACIÓN Á
FORMACIÓN ESPECÍFICA
E A PRÁCTICA
PROFESIONAL
(ver seguinte táboa)

- Conducción económica e
eficiente
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XORNADAS DE ORIENTACIÓN Á FORMACIÓN ESPECÍFICA E A PRÁCTICA PROFESIONAL

ÁREAS TEMÁTICAS

Retos
Enerxéticos

Para
traballar
neste
sector
preciso
coñeceme
ntos de
electricida
de e
electrónica

7

Estructuras
Industriais

Mantemento
e Mecánica

Quero dedicarme ao
mantemento e
montaxe de
estructuras, ou
maquinaria industrial,
non teño formación e
experiencia, vou iniciar
este itinerario!

Distribución
Loxística

Transporte

A distribución e
organización de
mercadorías é algo
que as empresas
actuais realizan cada
vez mais, gustaría ter
un posto de traballo
nesa actividade

Horticultura
e fruticultura

Hai cada
vez mais
demanda
de
productos
agroalimen
tarios de
calidade,
quero
coñecer as
tarefas e
procesos
para
traballar
neste
sector

Dependencia

Para
traballar
neste
sector
preciso
ter
outros
coñecem
entos e
experien
cias
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:: ACCIÓNS FORMATIVAS

Quero traballar no sector das enerxías renovables
“Non teño coñecemento nin experiencia en
electricidade ou electrónica e o meu nivel
académico non é o axeitado”

FORMACIÓN ESPECÍFICA BÁSICA
Montaxe e mantemento de instalacións
eléctricas de baixa tensión_MF0820

Operacións auxiliares de montaxe de
instalacións electrotécnicas e de
telecomunicacións en edificios_MF0816

“Non teño coñecemento, experiencia, nin
nivel académico suficiente para acceder a
formación do nivel 2”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
PRIMER NIVEL
Operacións auxiliares de montaxe de redes
eléctricas

“Teño a formación básica e académica, polo
tanto reúno os requisitos para acceder a:”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
SEGUNDO NIVEL
Montaxe e mantemento de redes eléctricas
de alta tensión de segunda e terceira
categoría e centros de transformación
Montaxe e mantemento de instalacións
solares fotovoltaicas

NON TEÑO CARNÉ DE
CONDUCIR
“Se participo nalgunha acción
formativa ou completo o meu
itinerario formativo accedo a...”
Conductor/a de vehículos
clase B

QUERO CREAR UNHA EMPRESA
NESTE SECTOR
“Penso en acceder ao mercado
como profesional autónomo ou en
crear unha micro-empresa ou unha
PYME, pódeme apoiar e orientar a
participación nesta acción
formativa:
Creación e xestión de
empresas: autoemprego
“Considero que as persoas e o fin

social priman sobre o capital,
¿cómo creo unha Cooperativa,
Sociedade laboral, Centro Especial
de Emprego, Empresas de
Inserción,...?”
Xerente de empresas de
economía social
“Cómo fago chegar os meus
productos e/ou servizos a outros
potenciais clientes?”
Situacións ocupacionais que
desenvolvan novas
actividades empresariais de
resposta a necesidades
locais: comercialización e
venda electrónica
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Quero traballar no sector da industria e maquinaria
“Non teño coñecemento nin experiencia en
electricidade ou electrónica e o meu nivel
académico non é o axeitado”

FORMACIÓN ESPECÍFICA BÁSICA
Montador/a de estructuras metálicas_UC
9365

Montaxe e posta en marcha de bens de
equipo e maquinaria industrial_1263

“Non teño coñecemento, experiencia, nin
nivel académico suficiente para acceder a
formación do nivel 2”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
PRIMER NIVEL
Montador de estructuras metálicas
_UC9369_9370

“Teño a formación básica e académica, polo
tanto reúno os requisitos para acceder a:”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
SEGUNDO NIVEL
Montaxe e posta en marcha de bens de
equipo e maquinaria industrial
_MF1264_1265

NON TEÑO CARNÉ DE
CONDUCIR
“Se participo nalgunha acción
formativa ou completo o meu
itinerario formativo accedo a...”
Conductor/a de vehículos
clase B

QUERO CREAR UNHA EMPRESA
NESTE SECTOR
“Penso en acceder ao mercado
como profesional autónomo ou en
crear unha micro-empresa ou unha
PYME, pódeme apoiar e orientar a
participación nesta acción
formativa:
Creación e xestión de
empresas: autoemprego
“Considero que as persoas e o fin

social priman sobre o capital,
¿cómo creo unha Cooperativa,
Sociedade laboral, Centro Especial
de Emprego, Empresas de
Inserción,...?”
Xerente de empresas de
economía social
“Cómo fago chegar os meus
productos e/ou servizos a outros
potenciais clientes?”
Situacións ocupacionais que
desenvolvan novas
actividades empresariais de
resposta a necesidades
locais: comercialización e
venda electrónica
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Quero traballar no sector do actividades de agricultura
“Non teño coñecemento nin experiencia en
electricidade ou electrónica e o meu nivel
académico non é o axeitado”

FORMACIÓN ESPECÍFICA BÁSICA
Productor/a de hortalizas ecolóxicas

NON TEÑO CARNÉ DE
CONDUCIR
“Se participo nalgunha acción
formativa ou completo o meu
itinerario formativo accedo a...”
Conductor/a de vehículos
clase B

QUERO CREAR UNHA EMPRESA
NESTE SECTOR
“Non teño coñecemento, experiencia, nin
nivel académico suficiente para acceder a
formación do nivel 2”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
PRIMER NIVEL
Actividades auxiliares en agricultura

“Penso en acceder ao mercado
como profesional autónomo ou en
crear unha micro-empresa ou unha
PYME, pódeme apoiar e orientar a
participación nesta acción
formativa:
Creación e xestión de
empresas: autoemprego
“Considero que as persoas e o fin

“Teño a formación básica e académica, polo
tanto reúno os requisitos para acceder a:”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
SEGUNDO NIVEL

Horticultura e floricultura

social priman sobre o capital,
¿cómo creo unha Cooperativa,
Sociedade laboral, Centro Especial
de Emprego, Empresas de
Inserción,...?”
Xerente de empresas de
economía social
“Cómo fago chegar os meus
productos e/ou servizos a outros
potenciais clientes?”
Situacións ocupacionais que
desenvolvan novas
actividades empresariais de
resposta a necesidades
locais: comercialización e
venda electrónica
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Quero traballar no sector do transporte e loxística
“Non teño coñecemento nin experiencia en
electricidade ou electrónica e o meu nivel
académico non é o axeitado”

FORMACIÓN ESPECÍFICA BÁSICA
Conselleiro de Seguridade

NON TEÑO CARNÉ DE
CONDUCIR
“Se participo nalgunha acción
formativa ou completo o meu
itinerario formativo accedo a...”
Conductor/a de vehículos
clase B

QUERO CREAR UNHA EMPRESA
NESTE SECTOR
“Non teño coñecemento, experiencia, nin
nivel académico suficiente para acceder a
formación do nivel 2”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
PRIMER NIVEL
Operador estiba/desestiba e desprazamento
de cargas

“Penso en acceder ao mercado
como profesional autónomo ou en
crear unha micro-empresa ou unha
PYME, pódeme apoiar e orientar a
participación nesta acción
formativa:
Creación e xestión de
empresas: autoemprego
“Considero que as persoas e o fin

“Teño a formación básica e académica, polo
tanto reúno os requisitos para acceder a:”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
SEGUNDO NIVEL

Transporte de mercancías por carreteira
(CAP)

social priman sobre o capital,
¿cómo creo unha Cooperativa,
Sociedade laboral, Centro Especial
de Emprego, Empresas de
Inserción,...?”
Xerente de empresas de
economía social
“Cómo fago chegar os meus
productos e/ou servizos a outros
potenciais clientes?”
Situacións ocupacionais que
desenvolvan novas
actividades empresariais de
resposta a necesidades
locais: comercialización e
venda electrónica
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Quero traballar no sector da atención á dependencia
Quer traballar no sector das enerxías renovables
“Teño a formación básica e académica, polo
tanto reúno os requisitos para acceder a:”

FORMACIÓN ESPECÍFICA
SEGUNDO NIVEL

NON TEÑO CARNÉ DE
CONDUCIR
“Se participo nalgunha acción
formativa ou completo o meu
itinerario formativo accedo a...”
Conductor/a de vehículos
clase B

SSCS 0208_ Atención socio-sanitaria a
persoas dependentes en institucións
sociais

QUERO CREAR UNHA EMPRESA
NESTE SECTOR
“Penso en acceder ao mercado
como profesional autónomo ou en
crear unha micro-empresa ou unha
PYME, pódeme apoiar e orientar a
participación nesta acción
formativa:
Creación e xestión de
empresas: autoemprego
“Considero que as persoas e o fin

social priman sobre o capital,
¿cómo creo unha Cooperativa,
Sociedade laboral, Centro Especial
de Emprego, Empresas de
Inserción,...?”
Xerente de empresas de
economía social
“Cómo fago chegar os meus
productos e/ou servizos a outros
potenciais clientes?”
Situacións ocupacionais que
desenvolvan novas
actividades empresariais de
resposta a necesidades
locais: comercialización e
venda electrónica
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