
Acordo de colaboración entre a Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria e a

Consellería de Traballo e Benestar para a

coordinación da oferta de formación

profesional nos Centros Integrados de

Formación Profesional

En Santiago de Compostela, vinte nove de novembro de dous mil dez

REUNIDOS

Dunha parte, don Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria da Xunta de Galicia.

Doutra, dona Beatriz Mato Otero, Conselleira de Traballo e Benestar da Xunta de

Galicia.

Interveñen en representación dos seus respectivos cargos 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.



EXPOÑEN

1. Que a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación

profesional, ten por obxecto a ordenación do sistema integrado de formación profesional,

cualificacións e acreditación que responda ás demandas sociais, con eficacia e

transparencia, a través das diferentes modalidades formativas.

Esta lei, no seu artigo 9, di que a formación profesional abrangue un conxunto de

accións formativas que capacitan para o desempeño cualificado das diferentes profesións,

para o acceso ao emprego e para 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 e das traballadoras, e as orientadas á formación

continua nas empresas, que permitan a adquisición e a actualización permanente das

competencias profesionais.

Asi mesmo, considera Centros Integrados de Formación Profesional aqueles que

impartan todas as ofertas formativas ás que se refire o artigo 10.1 da presente Lei. Entre

elas comtémplanse os títulos e os certificados de profesionalidade, que constituirán as

ofertas de formación profesional referidas ao Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais.

En cuanto á habilitación do profesorado de formación profesional, a Disposición

adicional primeira contempla que os funcionarios dos Corpos de Profesores de Ensinanza

Secundaria e de Profesores Técnicos de Formación Profesional, sen prexuízo de seguir

desempeñando as súas funcións na formación profesional específica, de acordo co

establecido na disposición adicional décima, apartado 1, da Lei Orgánica 1/1990, de 3 de

outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, e de conformidade co que establezan

as normas básicas que determinan a atribución da competencia docente aos profesores de

ditos Corpos, poderán desempeñar funcións nos demais ámbitos da formación profesional

regulada nesta Lei, de conformidade co seu perfil académico e profesional e co que ao

efecto determinen as Administracións competentes.

2. Que a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación establece que a formación

profesional no sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos cunha



organización modular, de duración variable e contidos teórico-prácticos adecuados aos

diversos campos profesionais. Os ciclos formativos serán de grao medio e de grao superior,

estarán referidos ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e constituirán,

respectivamente, a formación profesional de grao medio e a formación profesional de grao

superior. Os estudos de formación profesional regulados nesta lei poderán realizarse tanto

nos centros educativos que nela se regulan como nos centros integrados e de referencia

nacional aos que se refire o artigo 11 da Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das

Cualificacións e da Formación Profesional.

3. Que o decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados

de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu preámbulo,

concibe aos centros integrados como unha institución ao servizo da cidadanía e do sector

productivo, que debe contribuír á cualificación e á recualificación das persoas,

acomodándose ás súas distintas expectativas profesionais. O centro integrado pretende, así

mesmo, atender ás necesidades de cualificación do sistema produtivo, ser un referente

orientador para o sector produtivo e formativo do seu contorno, facilitar a integración das

ofertas de formación profesional e rendibilizar os recursos humanos e materiais

dispoñibles. Neste sentido, establece que terán a consideración de centros integrados de

formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia aqueles que ofrezan e

impartan formación profesional inicial ou regrada, e formación para o emprego.

4. Que a Consellería de Traballo e Benestar establece anualmente a programación de

accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras

desempregado/as e as axudas correspondentes a estes cursos de formación profesional para

o emprego, que teñen por obxecto a cualificación profesional dos traballadores e

traballadoras.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria autoriza cada curso escolar

a oferta de ciclos formativos de formación profesional inicial na nosa Comunidade

Autónoma coa finalidade de preparar ao alumnado para o desempeño cualificado das

diversas profesións, o acceso ao emprego e a participación activa na vida social, cultural e

económica.



5. Por todo isto, ambas consellerías, co fin de contribuír á mellora das cualificacións e da

formación profesional, en conexión coa política de desenvolvemento económico e social e

coa política industrial e de emprego, no exercicio das súas respectivas competencias e en

cumprimento dos seus obxectivos, consideran necesaria a colaboración para coordinar a

oferta formativa de formación profesional nos Centros Integrados de Formación

Profesional da nosa Comumidade Autónoma.

En consecuencia, ambas consellerías subscriben este acordo, que se rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS

Obxecto do acordo

Primeira. O presente acordo ten por obxecto a colaboración entre a Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar, para a

coordinar a oferta de formación profesional nos Centros Integrados de Formación

Profesional da nosa Comunidade Autónoma e adecuala á demanda e necesidades do tecido

industrial de Galicia.

Formación profesional inicial

Segunda. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria autorizará a posta en

funcionamento e organización de ensinanzas de formación profesional inicial nos seguintes

Centros Integrados de Formación Profesional, dependentes da Consellería de Traballo e

Benestar:

 Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago: ensinanzas de formación

profesional inicial, polo réxime de persoas adultas, en oferta modular, da familia

profesional de Madeira, moble e cortiza.

 Centro Integrado de Formación Profesional de Coia de Vigo: ensinanzas de

formación profesional inicial, polo réxime de persoas adultas, en oferta modular, da

familia profesional de Instalación e mantemento.



 Centro de Integrado de Formación Profesional Santa María de Europa de Ourense:

ensinanzas de formación profesional inicial, polo réxime de persoas adultas, en

oferta modular, da familia profesional de madeira, moble e cortiza.

Terceira. Respecto ás ensinanzas de formación profesional inicial, referidas na cláusula

anterior e sempre que estas se impartan, a Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria asumirá:

 Os gastos ordinarios específicos de funcionamento necesarios para o

desenvolvemento das ensinanzas. Ditos gastos determinaranse nunha addenda

anual para cada curso escolar.

 O persoal docente necesario para impartir as referidas ensinanzas, con cargo ao

cupo de profesorado de ensino secundario asignado a esta consellería.

Cuarta. A Consellería de Traballo e Benestar atenderá os gastos xerais das instalacións

dos centros, referidos na cláusula segunda; así como tamén, serán da súa competencia os

derivados da conservación, reparación e mantemento do centro, como titular dos mesmos.

Quinta. A todos os efectos académico-administrativos as ensinanzas de Formación

Profesional inicial que se impartan nos referidos Centros Integrados de Formación

Profesional dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, formarán parte da oferta

formativa dos seguintes Institutos de Educación Secundaria:

 Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago, do CIFP Politécnico de

Santiago de Compostela.

 Centro Integrado de Formación Profesional de Coia, do IES Politécnico de Vigo.

 Centro de Integrado de Formación Profesional Santa María de Europa, do IES

Universidade Laboral de Ourense.

Correspóndelle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria o

establecemento, desenvolvemento e supervisión dos planos educativos propios da

consellería, quedando os centros nos seus ciclos formativos específicos sometido á

inspección educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, segundo a



normativa vixente para os centros públicos.

Formación profesional para o emprego

Sexta. A Consellería de Traballo e Benestar autorizará a impartición de cursos de

formación para o emprego que se impartan nos Centros Integrados de Formación

Profesional, dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Previamente, esta consellería cada mes de xuño fará chegar á Consellería de Traballo e

Benestar unha proposta dos cursos a impartir en cada un dos CIFP, que como mínimo

serán un por cada familia profesional que se imparta en cada centro.

Sétima. A vista da proposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a

Consellería de Traballo e Benestar aprobará as accións formativas dirixidas

prioritariamente a persoas desempregadas que se impartirán en cada centro, cada ano.

Oitava. Respecto as accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas

desempregadas, referidas na cláusula anterior, a Consellería de Traballo e Benestar

asumirá:

 Os custos directos e asociados dos cursos, que se fixarán de acordo co establecido

na orde TAS/718/2008 do 7 de marzo, polo que se desenvolve o RD 395/2007 do

23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o

emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras

para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

 As axudas do alumnado.

Novena. Terán preferencia absoluta para a participación nos cursos as persoas

desempregadas de longa duración, as mulleres, especialmente aquelas que sufran de

violencia de xénero, persoas desempregadas con baixa cualificación, persoas

discapacitadas, emigrantes retornados, persoas en risco de exclusión social e persoas

desempregadas que estean nun itinerario personalizado. Para estes efectos enténdese por

persoas en risco de exclusión social as persoas desempregadas en que concorran algún dos

factores ou situacións enumeradas no artigo 2 do decreto 156/2007, do 19 de xullo, sempre



que tal situación a certifiquen os servizos sociais públicos correspondentes. Non poderán

participar o alumnado matriculado no centro de formación profesional, salvo petición

expresa e debidamente xustificada do centro e previa autorización do Director Xeral de

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e da Directora Xeral de

Formación e Colocación.

Décima. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria levará a cabo todas as

actuacións conducentes á instrumentación do correspondente expediente administrativo

axustándose á normativa reguladora do Plan de Formación e Inserción Profesional. Así

mesmo, asumirá a xestión do pagamento dos custos do profesorado dos cursos de

formación para o emprego que se impartan nos Centros Integrados de Formación

Profesional, dependentes desta consellería. Este profesorado deberá reunir os requisitos de

formación académica e experiencia profesional esixidos pola normativa correspondente.

Décimo primeira. A Consellería de Traballo e Benestar farase cargo directamente da

xestión do pagamento dos custos directos e asociados (agás os custos de docencia) e das

axudas do alumnado, a través dos departamentos territoriais.

Comisión de seguimento

Décimo segunda. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que

se reunirá cando así o estime oportuno, co obxecto de determinar a programación, o

seguimento e a avaliación das accións previstas no Acordo.

Esta comisión estará constituída por:

a) Tres representantes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Tres representantes da Consellería de Traballo e Benestar.

c) Un funcionario de calquera das dúas consellerías, que actuará como secretario.

Vixencia do Acordo

Décimo terceira. Para cada curso escolar asinarase unha addenda a este acordo de

colaboración na que se especifique o número de cursos de formación para o emprego a

impartir en colaboración das dúas consellerías e a súa asignación orzamentaria



correspondente; así como a oferta de ensinanzas de formación profesional inicial nos

Centros Integrados de Formación Profesional, dependentes da Consellería de Traballo e

Benestar.

Décimo cuarta. Este Acordo estará vixente desde a data da súa sinatura e mentres non

exista denuncia do mesmo por algunha das partes e, prorrogarase por acordo expreso das

partes mediante a Addenda anual correspondente. A denuncia esixirá escrito motivado

dirixido á comisión de seguimento, cunha antelación de tres meses e non terá efecto ata a

finalización das accións formativas que se estean levando a cabo.

Lido o presente Acordo, atópano conforme e asínano no lugar e data indicados no

encabezamento.

O Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Jesús Vázquez Abad

A Conselleira de Traballo e Benestar

Beatriz Mato Otero


