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Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, 

Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación 

profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional 

da nosa Comunidade Autónoma 

 

 

En Santiago de Compostela, sete de maio de dous mil dezaoito 

 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

Doutra, don Francisco Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta 
de Galicia. 

Interveñen en representación dos seus respectivos cargos e de conformidade coas atribucións 
conferidas no artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa 
Presidencia. 

 

EXPOÑEN 

1. Que o vinte de abril de dous mil dezaoito asinouse un Acordo de colaboración entre a 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, 
Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que 
impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma. 

2. Que a evolución actual dos sistemas, maquinaria, tecnoloxías e procesos utilizados no 
sector industrial mediante a aplicación das novas tecnoloxías aos procesos industriais, tanto a 
nivel de maquinaria e produción como en toda a cadea de valor do proceso industrial pretende 
responder ás problemáticas actuais tanto en canto ao aforro de enerxía como en canto á 
xestión de recursos naturais e humanos; é necesario que o sistema formativo se oriente ás 
necesidades da industria, de maneira que cómpre que se impartan accións formativas 
vinculadas coa Industria 4.0. 

3. Que ambas consellerías, coa fin de contribuír á mellora das cualificacións e da formación 
profesional, en conexión coa política de desenvolvemento económico e social e coa política 
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industrial e de emprego, no exercicio das súas respectivas competencias e en cumprimento 
dos seus obxectivos, consideran necesaria a colaboración para levar a cabo medidas de 
reforzo e modernización dos centros de formación profesional, para que a oferta formativa de 
formación profesional nos centros educativos que impartan estas ensinanzas na nosa 
Comunidade Autónoma sexa unha oferta de calidade.  

 

En consecuencia, ambas consellerías subscriben esta addenda, que se rexerá polas seguintes, 

 

CLÁUSULAS 

Primeira. O obxecto desta addenda é modificar o equipamento de tecnoloxía Industria 4.0 
para os centros educativos, de xeito que aporte unha maior adaptabilidade dos coñecementos e 
das competencias profesionais do alumnado de formación profesional a estas tecnoloxías da 
Industria 4.0. 

 

Segunda. O cláusula oitava do devandito acordo de colaboración queda redactada s seguinte 
xeito: 

Oitava. Subministrarase un equipamento de tecnoloxía Industria 4.0 para os centros 
educativos, de xeito que aporte unha maior adaptabilidade dos coñecementos e das 
competencias profesionais do alumnado de formación profesional a estas tecnoloxías da 
Industria 4.0, que contribúa a mellorar a cualificación dos traballadores e  para que o sector 
agroforestal e o da fabricación mecánica conten con man de obra cualificada que responda ás 
súas necesidades e, polo tanto, ao fomento do emprego, como mecanismo de inserción e 
permanencia no mercado de traballo. 

O devandito equipamento estará destinado ao sector agroforestal e ao da fabricación 
mecánica. Concretamente, o equipamento e os centros destinatarios serán: 

a.  Dous simuladores forestais (autocargador e procesadora), para ensinanzas da familia  

profesional “Agraria”, para os seguintes centros:   

- Un para o CIFP A Granxa de Ponteareas.  

- Un para o IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo.  

b.  Dous centros de mecanizado – CNC de 5 eixos, para ensinanzas da familia profesional  

“Fabricación mecánica”, para os seguintes centros:   

- Un para o IES Politécnico de Vigo.  

- Un para o CIFP Ferrolterra de Ferrol.   
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O referido equipamento financiarao a Consellería de Economía, Emprego e Industria con  

cargo á aplicación 09.41.323A.623.1, cun orzamento de 682.682,00 euros IVE incluído  

(564.200,00 € sen IVE), e estará a disposición dos centros para poder usarse xa no curso  

escolar 2018-2019, destinándose preferentemente aos cursos de formación profesional  

ocupacional e continua (colectivos de desempregados e ocupados), sen prexuízo de que os  

centros os empreguen para os seus fins docentes fóra do horario dos cursos anteriormente  

mencionados.  

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria fará a correspondente  

ampliación de crédito na aplicación orzamentaria 10.10.422M.625.1.  

 

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

 

O conselleiro de Economía, Emprego e 
Industria 

 

 

 

Francisco Conde López 

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 

 

 

 

Román Rodríguez González 

 


