
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A 

CONSELLERÍA DE  EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA E A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

FERROLTERRA PARA A PROMOCIÓN DA FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL NAS COMARCAS DE FERROL, EUME E 

ORTEGAL 

 

 

 

 

 

 

En Ferrol, dezaoito de febreiro de dous mil oito. 

 

 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, Dona Laura Sánchez Piñón, Conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación da mesma, e de conformidade coas 

atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de 

febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente. 

 E doutra, Don José Ramón Franco Caaveiro, Presidente da Asociación de 

Empresarios Ferrolterra, elixido na asemblea xeral celebrada o oito de xuño de dous mil 

seis.  

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das facultades que 

para convir, en nome das entidades que representan, teñen conferidas, e, 

 

 



 

EXPOÑEN 

 

1. Que a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, determina no artigo 39, 

apartado 1, que a formación profesional comprende un conxunto de accións formativas que 

capacitan para o desempeño cualificado das diversas profesións, o acceso ao emprego e  a 

participación na vida social, cultural e económica. Inclúe as ensinanzas propias da 

formación profesional inicial, as accións de inserción e reinserción laboral dos 

traballadores así como as orientadas á formación continua nas empresas, que permitan a 

adquisición e actualización permanente das competencias profesionais. E no apartado 2 

establece que a formación profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar 

aos alumnos e as alumnas para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa 

adaptación as modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida, así como 

contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática. 

 

2. Que os alumnos e as alumnas adquiren as capacidades que lles permiten desenvolver a 

competencia xeral correspondente á cualificación obxecto dos estudos realizados; 

comprender a organización e características do sector produtivo, así como os mecanismos 

de inserción profesional; coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigas que se 

derivan das relacións laborais; aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como 

formarse para traballar en condicións de seguridade e saúde; desenvolver unha identidade 

profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptación á evolución dos procesos 

produtivos e ao cambio social; afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de 

actividades e iniciativas profesionais; facer realidade a formación ao longo da vida e 

utilizar as oportunidades de aprendizaxe a través das distintas vías formativas para 

manterse actualizado nos distintos ámbitos: social, persoal, cultural e laboral, conforme ás 

súas expectativas, necesidades e intereses. 

 

3. Que as empresas deben apoiar de forma explícita a aqueles alumnos que elixan a 

formación profesional en materias altamente demandadas e apoiar a súa capacitación xa 

dende a fase de aprendizaxe permitindo completar a formación do alumno no centro de 

traballo. 



 

 

4. Que dispoñer de recursos humanos con formación e capacitación en sectores cunha 

importante oferta laboral, nos que ademais existe unha maior especialización e foron o 

motor económico das bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal é un dos piares básicos para a 

xeración de emprego e crecemento da economía. 

 

5. Que ao longo da súa historia, as bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal caracterizáronse por 

dispoñer de persoal altamente cualificado, o que permitiu desenvolver proxectos de alta 

complexidade e valor engadido no sector industrial. 

 

6. Que se fixa como obxectivo, co apoio do colectivo empresarial, incrementar a matrícula 

de alumnos nos ciclos formativos de formación profesional inicial e, de forma concreta, en 

determinados ciclos de alto interese para o sector empresarial das bisbarras de Ferrol, 

Eume e Ortegal, nos que se detectou un notable descenso nas matriculacións por parte dos 

alumnos. 

 

7. Que a Asociación de Empresarios Ferrolterra acorda fomentar a través de diferentes 

actuacións a formación profesional inicial, por considerala estratéxica para o 

desenvolvemento empresarial e económico. 

 

En consecuencia, estes organismos acordan subscribir este convenio, en base ás seguintes 

 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. Obxecto do convenio 

Desenvolver entre as entidades empresariais e os centros de formación profesional, un 

programa de promoción da formación profesional que comprenda actuacións de carácter 

global e que permitan unha maior difusión dos ciclos formativos e as súas competencias 

entre as empresas e un maior coñecemento, por parte dos alumnos, das empresas das 



 

bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal e daquelas profesións que teñen maior demanda. Así 

mesmo promover a aplicación dos coñecementos teórico prácticos adquiridos, polos 

alumnos, nas empresas tanto na fase de desenvolvemento da FCT como na posterior 

integración no mundo laboral. 

 

Segunda. Actividades de diagnóstico 

Para o correcto desenvolvemento do convenio promoveranse estudos que diagnostiquen: 

a. A situación da formación profesional nas bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal. 

b. A relación entre a oferta formativa e a demanda por parte dos alumnos. 

c. A relación entre a demanda das empresas e a oferta formativa e de recursos 

humanos existentes. 

d. A dotación dos centros de formación e o tipo de maquinaria, ferramentas e recursos 

utilizados para a formación e a súa comparación e aplicación cos existentes no 

sector empresarial.  

e. Calquera outra información da que se deriven resultados prácticos para a 

promoción da formación profesional. 

 

Terceira. Fomento da contratación de estudiantes de formación profesional 

A Asociación de Empresarios Ferrolterra como mellor fórmula para impulsar a 

participación de estudantes na formación profesional, promocionará e articulará 

mecanismos que propicien a contratación polas empresas de Ferrol, Eume e Ortegal dos 

profesionais titulados nos diferentes ciclos formativos. 

Para a súa execución desenvolveranse convenios particulares, tanto de carácter 

sectorial como territorial entre as asociacións e as empresas interesadas, nas que se 

definirán os sectores empresariais e se rexistrarán aquelas empresas interesadas na 

contratación de alumnos titulados en ciclos formativos de formación profesional en centros 

das bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal e que subscribiran o presente convenio de 

colaboración. 

 

 

 



 

Cuarta.  Bolsa de traballo 

Promoveranse accións de apoio á contratación laboral, como a xestión dunha bolsa de 

traballo na que se permita a casación entre os alumnos demandantes de emprego e as 

empresas que demanden os perfís profesionais obxecto deste convenio. Crearanse 

diferentes ferramentas que faciliten o desenvolvemento das tarefas necesarias para o 

funcionamento deste mecanismo. 

 

Quinta. Bolsas FP-Empresa 

As empresas pertencentes á Asociación de Empresarios Ferrolterra crearán bolsas 

específicas para aqueles alumnos interesados en cursar un ciclo formativo de formación 

profesional, e que cumpran os requisitos e condicións establecidos nas bases que se 

determinen nos convenios particularizados. 

 

Sexta. Fomento da interrelación alumno-profesor-empresa 

Para favorecer a aplicación dos coñecementos teórico-prácticos adquiridos nos centros 

educativos e coñecer de forma real, a organización socio-laboral dun centro de traballo, 

promoveranse ademais, entre outras, as seguintes actividades: 

a. Visitas guiadas dos alumnos ás empresas. 

b. Xornadas informativas. 

c. Charlas técnicas impartidas por persoal das empresas nos centros de formación 

profesional durante o período lectivo. 

Co obxecto de proporcionar ao alumnado unha visión global dos sectores relacionados 

coa formación, as súas tendencias, a aplicación das novas tecnoloxías, o tipo de maquinaria 

e sistemas de organización empregados e outra información de interese, facilitarase a 

asistencia dos alumnos a congresos, feiras e encontros sectoriais. 

Fomentarase a transferencia de coñecemento entre o profesorado e as empresas 

mediante a organización de xornadas técnicas coa participación de profesores das 

diferentes materias e profesionais das empresas. 

 

 



 

Sétima. Orzamento  

A Asociación de Empresarios Ferrolterra farase cargo de todos os custos derivados do 

desenvolvemento deste convenio, ben a través de recursos propios ou da xestión de axudas 

e colaboracións externas. 

 

Oitava. Integración de novos  participantes no convenio 

Queda aberta a participación de novos integrantes neste convenio marco a todas aquelas 

entidades vinculadas ao ámbito asociativo empresarial e aos centros de formación e 

institutos. Para a integración, será necesaria a solicitude formal, a aceptación do convenio e 

a aceptación de polo menos o 60% das entidades que á data de solicitude estean adscritas 

ao convenio. A integración formalizarase mediante a sinatura dun documento de adhesión 

ao que se xuntará unha copia do presente convenio marco. 

 

Novena. Desenvolvemento, vixilancia e execución do convenio 

Partindo deste convenio marco desenvolveranse convenios específicos. Estes convenios 

específicos terán en conta os contidos desenvolvidos no presente documento e poderán 

desenvolver, ampliar, concretar e modificar baixo o espírito do presente convenio marco 

aquelas actuacións aquí sinaladas. 

Créase unha comisión mixta formada por representantes de cada unha das partes asinantes, 

que terá que dirimir calquera cuestión ou discrepancia que xurda en relación co contido do 

convenio marco, ademais das funcións de seguimento, control e supervisión deste 

convenio. Para estes efectos a representación queda fixada de forma paritaria, 

correspondendo o 50% dos votos a cada unha das partes. Esta comisión mixta reunirase 

como mínimo unha vez ao ano e cantas veces os seus integrantes o consideren oportuno. 

Para unha mellor execución do convenio, as entidades participantes nomearán un 

responsable técnico para a posta en marcha e desenvolvemento das accións derivadas do 

convenio. Este responsable actuará baseándose na disciplina do convenio e nas instrucións 

recibidas dos membros asinantes, a súa contratación e tutela operativa será 

responsabilidade da Asociación de Empresarios Ferrolterra. 



 

 

Décima. Vixencia do convenio 

Este convenio terá unha vixencia dun ano desde a data da súa sinatura e prorrogarase 

tacitamente por períodos anuais salvo denuncia dunha das partes. Dita denuncia deberá 

realizarse por escrito.  

 

Décimo primeira. Carácter administrativo do convenio 

Este convenio terá carácter administrativo rexéndose os seus efectos polo establecido nas 

cláusulas do mesmo. No non previsto aplicaránselle os principios recollidos no Real 

Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 

Contratos das Administracións Públicas, co fin de resolver as dúbidas e lagoas que 

puideran presentarse. 

 A xurisdición contencioso-administrativa será a competente para dirimir as 

cuestións litixiosas que puideran xurdir da aplicación deste convenio. 

 

E para que así conste, asínase este convenio no lugar e data indicados. 
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