
 

Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos 

formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación 

de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa 

inserción ou recualificación profesional 

 

 

En Santiago de Compostela, vintenove  de setembro de dous mil quince 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia. 

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

 

Interveñen  en virtude das facultades atribuídas no artigo 34 da Lei do Parlamento de Galicia 1 

/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do seu Presidente. 

 

EXPOÑEN 

1. Que en data dez de novembro de dous mil catorce asinouse un acordo de colaboración entre a 

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

impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas específicos para a 

formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa 

inserción ou recualificación profesional (PEAFD). 

 

2. Que este acordo establece na súa cláusula décimo primeira que para cada curso escolar asinaranse 

a addenda ou as addendas correspondentes a este acordo de colaboración, nas que se especificarán 

os ciclos formativos de formación profesional básica e PEAFD a impartir e as entidades que 

colaboran, así como a súa asignación orzamentaria correspondente.  

 

3. Que a orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional 

básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas, 



 

establece o regulamento e o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional básica, e o 

acceso e admisión as mesmas. E será de aplicación nos centros docentes públicos e privados do 

ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia autorizados para impartir ensinanzas de 

formación profesional básica. 

 

4. Que a orde do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do 

sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia 

para o curso académico 2015/16, establece a oferta educativa dos ciclos formativos de grao 

profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por 

curso completo en modalidade presencial, para o curso 2015/16, en centros públicos da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

En consecuencia, ante a curso escolar 2015/16, ambas consellerías subscriben esta addenda, que se 

rexerá polas seguintes  

 

CLÁUSULAS 

Primeira. O estipulado na cláusula décimo primeira do referido acordo, quedará redactado da 

seguinte forma: 

 Para o curso escolar 2015/16 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, tendo en conta as posibilidades de establecemento de convenios coas empresas e as 

institucións do contorno e as características e necesidades do alumnado solicitante, autorizará a 

impartición do primeiro curso dos ciclos formativos de formación profesional básica nos centros 

que a continuación se relacionan, e en colaboración coas entidades que corresponda e coa 

Consellería de Traballo e Benestar:  

 

Concello Centro educativo CF de formación profesional básica 

CBMAM01 Carpintaría e moble IES de Catabois 

CBCOM01 Servizos comerciais 

IES Canido CBHOT01 Cociña e restauración 

Ferrol 

IES Ferrol Vello CBINA01 Industrias alimentarias 

Neda IES Fernando Esquío CBCOM01 Servizos comerciais 

  



 

Segunda. Polo que respecta á cláusula sexta do acordo, o financiamento dos custos directos e 

asociados derivados de impartir os módulos específicos referidos ás unidades de competencia 

correspondentes a cualificacións de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, 

como son os gastos de funcionamento e demais gastos ocasionados coas actividades formativas, 

será con cargo á aplicación orzamentaria 11.03.323A.229 que para tal fin utiliza a Consellería de 

Traballo e Benestar, por un importe total de 112.698,00 euros.  

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que asume a xestión do pagamento 

dos custos, agás as axudas do alumnado, procederá á ampliación de crédito na aplicación 

orzamentaria 09.60.422M.229  polo importe de 112.698 euros logo da aprobación previa da 

Consellería de Facenda.  

 

O alumnado que participe nas accións formativas terá dereito, no ano 2015, ás axudas reguladas na 

Orde do 28 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á 

convocatoria pública de subvencións para a concesión de bolsas e axudas para persoas traballadoras 

desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego 

correspondentes ao exercicio de 2015. As axudas deberán solicitarse polo alumnado no prazo e cos 

requisitos establecidos na dita convocatoria. O seu pagamento realizarase pola Consellería de 

Traballo e Benestar con cargo ao programa 1103323A480.0, con código de proxecto 201300545, 

que figura na Lei de orzamento xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2015. No ano 2016 a 

percepción destas axudas estará condicionada ao que se estableza no orde de convocatoria que de 

ser o caso as regule. 

 

Terceira. En todos os cursos será obrigatorio impartir o módulo transversal Inserción laboral, 

sensibilización ambiental e na igualdade de xénero (FCOO03). Ademais, para dar cumprimento ao 

establecido no artigo 33º da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en 

Galicia, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 

e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica (FCOXXX05), cunha duración de oito horas.  

Así mesmo, impartirase o módulo Manipulador de alimentos (FCOM01) nos perfís de Servizos 

comerciais, Cociña e restauración e Industrias alimentarias, e o curso básico de Prevención de riscos 

laborais nos perfís de Carpintaría e moble e no de Servizos comerciais. 

 



 

Cuarta. Esta addenda terá vixencia no curso escolar 2015/16.  

 

Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana no lugar e data indicados. 

 

O conselleiro de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

 

Román Rodríguez González 

A conselleira de Traballo e Benestar  

 

 

 

Beatriz Mato Otero 

 


