
 

Convenio entre a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria e a Fundación de Exposicións  e Congresos 

da Estrada sobre a sobre a colaboración educativa nas 

ensinanzas de formación profesional e especialmente nas 

da familia profesional “madeira e moble” 
 

 

 

En Santiago de Compostela, a vintecatro de novembro de dous mil cinco 

 

 

REUNIDOS 

A Excma. Sra. Dna. Laura Elena Sánchez Piñón, Conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria 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 o Excmo. Sr. D.  Fernando X. Blanco Álvarez, Presidente da Fundación de Exposicións 

e Congresos da Estrada, actuando en nome da citada Fundación. 

 

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 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema 

Educativo, establece no seu artigo 34.2 a obriga de incluír no currículo das ensinanzas de 

formación profesional específica unha fase de formación práctica en centros de traballo, da 

cal poderá quedar total ou parcialmente exento quen teña acreditado a experiencia 

profesional segundo se establece no apartado b) do artigo 32.2 desta Lei. Con este fin as 



 

administracións educativas arbitrarán os medios necesarios para incorporar ás empresas e 

institucións no desenvolvemento destas ensinanzas. 

 

2. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria mantén tradicionalmente 

unha política de investimento en infraestructuras educativas tendentes a dar cumprimento 

ao principio constitucional que garante "o dereito de todos á educación, mediante unha 

programación xeral da ensinanza, coa participación efectiva de todos os sectores afectados 

e a creación de centros docentes". 

 

3. Que a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada é unha fundación declarada de 

interese galego que ten como obxecto e finalidade a promoción de actividades 

agropecuarias, agroalimentarias, comerciais, agroindustriais, sociais, educacionais e 

culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e o desenvolvemento destes 

sectores en Galicia.   

 

4. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación de 

Exposicións e Congresos da Estrada veñen mantendo unha colaboración para a impartición 

de ensinanzas da familia profesional “Madeira e moble”, en concreto o ciclo formativo de 

grao medio “Fabricación á medida e instalación de carpintería e moble”, desde o curso 

escolar 2001-02. 

 

5. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación de 

Exposicións e Congresos da Estrada coinciden en considerar que a adecuación da 

formación profesional ás demandas e necesidades do mundo laboral require unha activa 

participación e corresponsabilización dos axentes sociais, especialmente naqueles sectores 

ou tipo de actividades, que non conseguen cubrir as necesidades mínimas de empregos 

cualificados. 

 

6. Que, estas institucións desexan seguir as recomendacións do artigo 149-150 do Tratado 

da Unión Europea respecto das accións da Comunidade no ámbito da formación, polo que 

promoverán a cooperación entre centros docentes dos Estados membros propiciando 

estadías e intercambios de alumnos e profesores. 



 

 

En consecuencia, ambas partes acordan subscribir o presente convenio, en base ás 

seguintes, 

 

CLÁUSULAS 

Primeira . O presente convenio ten por obxecto manter  as condicións de colaboración no 

campo das ensinanzas de formación profesional entre a Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. 

 

Segunda. A referida colaboración levarase a cabo nos seguintes campos de actuación: 

a. Establecemento  dun  programa  de formación  en  centros  de  traballo, para alumnos 

que cursen formación profesional específica e o desenvolvemento do mesmo nas 

instalacións das entidades que conforman a  Fundación de Exposicións e Congresos da 

Estrada. 

b. Orientación na formación e actualización do profesorado dependente da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

c. Colaboración de expertos da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada na 

impartición das ensinanzas da formación profesional específica de grao medio e 

superior. 

d. Accións de orientación profesional dirixidas aos alumnos de formación profesional. 

e. Formación, actualización e reciclaxe dos traballadores da Fundación de Exposicións e 

Congresos da Estrada. 

f. Impartición de ensinanzas de formación profesional específica da familia profesional 

“Madeira e Moble”, nas instalacións da  Fundación de Exposicións e Congresos da 

Estrada. 

 

Terceira. Os centros que impartan ensinanzas de formación profesional determinarán, por 

escrito, coa Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada os alumnos que van  

realizar prácticas formativas no seu centro de traballo, para cada curso escolar e de acordo 

coas estipulacións previstas neste convenio. 

 



 

Cuarta. As prácticas formativas refírense á realización do módulo de formación en centros 

de traballo, previsto nos ciclos formativos de grao medio e de grao superior, por parte dos 

alumnos que cursan estas ensinanzas. 

 

Quinta. A realización do módulo de formación en centros de traballo concretarase entre a 

dirección do centro educativo e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, 

dentro do marco previsto no punto anterior. Así mesmo, deberase determinar o calendario 

e o horario para a realización do mesmo, que terá que axustarse ao previsto no 

correspondente módulo (FCT), e indicarase na documentación correspondente para cada 

alumno. 

Procurarase que o citado módulo se desenvolva de forma continuada e sen 

interrupcións, de maneira que se garanta a súa eficacia formativa. 

 

Sexta. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada  recibirá aos alumnos que 

figuren no concerto ao comezo do período de prácticas e na data que acorden co centro 

educativo, responsabilizándose da súa formación para o que designará aos titores 

responsables de cada área formativa. 

Pola súa parte o centro educativo designará un titor ou titores que se encargarán de 

elaborar co titor da empresa o programa formativo, apoiar tecnicamente aos alumnos, así 

como, controlar a asistencia e avaliar o desenvolvemento da formación concertada.  

 A tal fin, iranse reflectindo as actividades realizadas polo alumno no centro de 

traballo nunha ficha de seguimento e avaliación e os profesores titores manterán as 

relacións necesarias co titor da empresa. 

 

Sétima. Cada alumno asistirá ao centro de traballo provisto da súa tarxeta de identificación 

ou D.N.I., e observará as normas da empresa no tocante á puntualidade, asistencia e 

comportamento. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada poderá desistir 

libremente de continuar a colaboración formativa, respecto de calquera alumno, por 

incumprimento das normas, abondando para iso unha comunicación escrita ao centro 

escolar, oído previamente o titor do mesmo. 

 



 

Oitava. O alumno non terá en ningún caso vinculación laboral coa Fundación, non 

podendo establecerse entre esta e aquel ningunha relación contractual, nin sequera baixo as 

modalidades de contrato en prácticas ou para a formación, previstos nos artigos 11 e 12 do 

Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei do Estatuto dos Traballadores, polo que os alumnos acollidos a este convenio quedan 

absolutamente excluídos da lexislación laboral. 

Durante o período de prácticas concertado non se poderá formalizar ningunha 

modalidade de contrato de traballo entre a Fundación e o alumno, mentres non se revoque 

expresamente o concerto de colaboración formativa entre o centro educativo e a 

Fundación, respecto dese alumno. 

 

Novena. Sen prexuízo da cobertura propia do seguro escolar, os riscos por accidentes de 

traballo derivados da realización das prácticas, tanto se afectan ás cousas ou a terceiros 

coma ao propio alumno, incluídos  os constitutivos de invalidez ou determinantes de 

morte, quedan cubertos por unha póliza de seguro colectivo adicional de carácter civil que 

ten subscrita a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Décima. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada cooperará na formación e 

actualización do profesorado, dependente da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, naquelas técnicas e tecnoloxías que se consideren de interese, e 

especialmente colaborará na realización do curso de cualificación pedagóxica previsto para 

o profesorado de formación profesional específica conforme ao R.D. 118/2004, de 23 de 

xaneiro, (BOE 4/02/2004). 

 

Décimo primeira. A proposta dunha das Institucións implicadas poderanse organizar 

cursos, seminarios, estudios, etc., sobre temas referentes ás novas tecnoloxías de común 

interese, tanto para persoal específico da Fundación de Exposicións e Congresos da 

Estrada, dentro das súas posibilidades, como da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada colaborará mediante o 

oportuno apoio técnico e loxístico, no programa de formación do profesorado e máis 

concretamente nas estancias en empresas por tempo definido, segundo as necesidades de 



 

formación para o profesorado de formación profesional, previstas na convocatoria de 

estadías en empresas que anualmente promove a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

Décimo segunda. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, autorizou a 

posta en funcionamento e organización das ensinanzas de formación profesional específica 

da familia profesional “Madeira e Moble”, que se impartirán compartidamente nas 

instalacións do Instituto de Educación Secundaria “Antón Losada Diéguez” da Estrada e 

nas instalacións da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. 

 

Décimo terceira. A impartición das ensinanzas de formación profesional específica, da 

familia profesional “Madeira e Moble”, nas instalacións da Fundación de Exposicións e 

Congresos da Estrada, refírese a aqueles módulos, dos ciclos formativos que se impartan, 

que  precisen de talleres ou instalacións especiais  que o  Instituto de Educación Secundaria 

“Antón Losada Diéguez” non posúe.  

 

Décimo cuarta. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aportará o persoal 

docente necesario e farase cargo dos gastos de funcionamento necesarios para o 

desenvolvemento das ensinanzas da familia profesional  “Madeira e Moble”  que se 

impartan. 

 

Décimo quinta. Os gastos ordinarios específicos de funcionamento das ensinanzas da 

familia profesional “Madeira e Moble”, en concreto o ciclo formativo de grao medio 

“Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble”, que asume a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, estímanse nun importe máximo de 30.050,60 euros, 

que se repartirán: 12.020,24 euros para o ano 2.005 e 18.030,36 euros para o ano 2006, con 

cargo ao concepto orzamentario 55.02.322S.229, no que se contemplan os gastos de 

funcionamento dos centros que imparten  ciclos formativos. Dito importe transferirase ao 

Instituto de Educación Secundaria “Antón Losada Diéguez” da Estrada, quen deberá 

xustificar estes gastos de acordo co Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se 

desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non 

universitarios. 



 

 Décimo sexta. Estas ensinanzas formarán parte da oferta formativa do Instituto de 

Educación Secundaria “Antón Losada Diéguez” da Estrada a todos os efectos académico-

administrativos. 

Correspóndelle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria  o 

establecemento, desenvolvemento e supervisión dos planos educativos propios da 

Consellería, quedando o centro nos seus ciclos formativos específicos sometido á 

Inspección Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, segundo a 

normativa vixente para os centros públicos. 

 

Décimo sétima. Como soporte práctico ás actividades de formación de alumnos, a 

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada considerará a posibilidade de ceder 

equipos  usados para conquerir mediante o seu estudio un profundo coñecemento da 

tecnoloxía básica dos mesmos. 

 

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

reunirá cando así o estime oportuno, co obxecto de realizar un balance das accións 

realizadas e planificar actividades futuras. 

Esta comisión estará constituída por: 

a. Un inspector de F.P., en representación da Consellería de Educación e O.U., e que 

coordinará a comisión. 

b. O director do IES “Antón Losada Diéguez”. 

c. Dous representantes da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. 

d. Un funcionario da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que actuará 

como secretario. 

 

Décimo novena. As funcións da comisión serán as seguintes: 

a. Planificar as accións de formación en centros de traballo (titores, programa,...). 

b. Programar as ensinanzas de formación profesional regrada compatibilizándoas coas 

outras actividades formativas que poidan desenvolverse nas instalacións da Fundación. 

c. Establecer as fórmulas de colaboración coas empresas do contorno para adecuar o 

deseño e actualización da oferta formativa ás demandas do sector correspondente. 

d. Dirixir e programar as actuacións relativas á formación e actualización do profesorado. 



 

e. Seleccionar os expertos que, de maneira voluntaria, vaian colaborar na impartición das 

ensinanzas de formación profesional específica.  

f. Efectuar o seguimento e avaliación do convenio e propoñer as modificacións que se 

xulguen necesarias. 

 

Vixésima. Carácter administrativo do convenio: 

O  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 do convenio. 

 

Vixésimo primeira. Este convenio entrará en vigor no  curso 2005/2006, terá unha 

vixencia dun curso académico e prorrogarase por acordo expreso das partes mediante a 

addenda anual correspondente. O convenio poderá ser denunciado por calquera das partes 

por incumprimento das obrigacións previstas no mesmo. A denuncia esixirá escrito 

motivado dirixido á comisión de seguimento, cunha antelación de tres meses. En todo caso, 

a supresión das ensinanzas realizarase curso a curso ata a súa extinción definitiva.  

 

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

 

 
 

A Conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria 

 

 

 

Laura Elena Sánchez Piñón 

 
O Presidente da Fundación de Exposicións e 

Congresos da Estrada 

 

 

 

Fernando X. Blanco Álvarez 

  


