
VÉN A

GALICIA
e fórmate cunha 

MOCIDADE 
RETORNA 

Especialízate e dá un xiro 
profesional

Combinarás formación e 
prácticas en empresas

Sairás preparado para a 
demanda laboral actual

3 de cada 4 estudantes de 
Formación Profesional en 
Galicia atopan emprego 

aos 6 meses. 

Plazo de 
inscrición 
ata o 3 de 
outubro 



e accede ao 
mundo laboral 
cunha FP!

¡Volve
a Galicia 

54
Que Formación Profesional 
podo estudar? 

18 prazas para albanelería e fontanería en 
A Coruña.
18 prazas para fontanería, calefacción, 
electricidade e telecomunicacións en Culleredo 
(A Coruña)
18 plazas fontanería, calefacción, electricidade 
e telecomunicacións en Ferrol.

Hai 54 prazas para cursar 

estudos de FP relacionados coa 

construción. 



Entre 600 e 800 
horas de formación 
entre decembro de 
2022 e xullo de 2023.

A bolsa está dotada de 6.500€ para:
• Viaxe
• Aloxamento
• Manutención

En 2 pagamentos:
• 1º pagamento: 3.700€ ao empezar a 
formación en Galicia (decembro 2022)

• 2º pagamento: 2.800€ ao superar 
o 70% das ensinanzas recibidas no 1º 
trimestre de formación ( abril 2023)

CAnto
dura a
formación

CAles 
son los 

requisitos 

para 
acceder Á 

bolsa?
• Ser < 40 anos

• Ter nacionalidade española

• Ter residido fóra de España os 2 últimos anos

• Ter algunha desta vinculación con Galicia: 

• Nacido en Galicia

• Residir en Galicia polo menos 10 anos antes de 

emigrar

• Ser descendente de galegos con vinculación 

cun concello galego 

CAL É A AXUDA ECONÓMICA DA BOLSA? 



COmo acredito A 
MIÑA vinculación 
con Galicia?
• Co DNI, pasaporte español ou 
certificado de nacemento

• Se non naciches en Galicia, 
co certificado histórico de 
empadroamento dun concello galego

• Os descendentes de galegos, con 
documentos que acrediten toda a 
liña de descendentes desde a persoa 
nacida en Galicia, con certificacións 
de nacemento, libros de familia e a 
vinculación cun concello galego co 
certificado de inscrición no Rexistro 
de Matrícula Consular (certificado 
de Padrón de Españois Residentes no 
Estranxeiro)

COMO 
PRESENTO 
A MIÑA  
SOLICITUDE?
A.  De forma telemática: 

www.edu.xunta.gal/cicloadmision/

B.  Na sede electrónica da Xunta no 
procedemento ED333B

Resolvemos as túas dúbidas en: 
 retorna.mocidade.fp@edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal/cicloadmision/
mailto:retorna.mocidade.fp%40edu.xunta.gal?subject=

