Resolución do 26 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca un programa de mobilidades
de FP dual para o curso 2019-2020.
A formación profesional dual implantouse en Galicia no curso 2012-2013, como unha
modalidade máis das ensinanzas de formación profesional. Do acollemento que esta
modalidade formativa tivo entre as primeiras empresas que colaboraron na súa
implantación, así como do interese que espertou ao longo destes anos no tecido empresarial
de Galicia, xorde a necesidade de dar un impulso á implantación da formación profesional
dual en Galicia.
Neste eido, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional puxo en
marcha o Plan de dinamización da FP dual de Galicia, que poderá ser obxecto de
cofinanciamento polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, e polo Fondo Social
Europeo do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Este plan inclúe, entre outras
medidas, a creación dun programa de mobilidades para mellorar a competencia profesional
e lingüística do alumnado de FP dual a través da súa participación efectiva nestes dous
ámbitos, de xeito que se atendan as necesidades de persoal cualificado dos diferentes
sectores produtivos e se favoreza a mellora da competitividade e o desenvolvemento do
noso tecido produtivo, e a Industria 4.0.
Cómpre, por tanto, convocar este programa de mobilidades de formación profesional dual e,
na súa virtude, esta dirección xeral,
DISPÓN:
Primeiro. Obxecto
O obxecto desta resolución é convocar o programa de mobilidades de FP dual e
establecer as súas bases reguladoras.
Segundo. Destinatarios
Poderán solicitar a súa participación neste programa os centros públicos
dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
con alumnado matriculado, no curso 2019-2020, en ensinanzas de formación
profesional pola modalidade dual, tanto no réxime ordinario como no réxime de
persoas adultas.
Terceiro. Duración das mobilidades e período de realización
As mobilidades obxecto desta convocatoria terán unha duración de entre 5 e 10 días
e desenvolveranse entre o 15 de outubro e o 30 de novembro de 2019.
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Cuarto. Ámbito xeográfico
As mobilidades desenvolveranse, no estranxeiro, no ámbito territorial dos países da
Unión Europea.
Quinto. Profesorado acompañante
O centro educativo designará o profesorado que acompañará a cada grupo de
alumnos/as na súa mobilidade.
Por cada 15 alumnos/as designarase a un/unha profesor/a acompañante de entre o
equipo docente do alumnado participante. Poderase chegar a dous/dúas
profesores/as acompañantes por cada 15 alumnos en casos debidamente
xustificados.
Sexto. Solicitudes e prazo de presentación
Cada centro educativo poderá solicitar máis dunha mobilidade; por cada unha delas
deberá cubrir un formulario de solicitude segundo o modelo establecido no anexo
desta resolución. Na devandita solicitude deberá constar:

 A programación temporalizada das actividades que se desenvolverán durante a
mobilidade e a súa relación cos obxectivos de mellora da competencia profesional
e/ou lingüística do alumnado.

 A implicación e participación activa do alumnado, detallando as tarefas específicas
de organización e de desenvolvemento da mobilidade que asumirá o alumnado
participante.

 Orzamento desagregado consonte os seguintes conceptos:
– Gastos de desprazamento.
– Gastos de aloxamento.
– Gastos de manutención.
– Outros gastos.
As solicitudes debidamente asinadas e seladas remitiranse, ata o 30 de setembro de
2019, por correo electrónico ao enderezo sfp@edu.xunta.gal.
Sétimo. Orzamento e dotación económica
Cada mobilidade ha contar cun orzamento para o seu desenvolvemento consonte os
seguintes conceptos:

 Ata 100 euros/día por persoa para gastos de aloxamento e manutención.
 Ata 600 euros por persoa para gastos de desprazamento e desenvolvemento de
actividades.
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As accións derivadas desta resolución contarán cun orzamento de 550.000 euros,
sen prexuízo de poderen ser incrementadas de acordo coas dispoñibilidades
económicas desta consellería.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional financiará este
programa de mobilidades con cargo á aplicación orzamentaria 10.20.422M.640.19
dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Este
programa poderá ser obxecto de cofinanciamento polo Ministerio de Educación e
Formación Profesional, e polo Fondo Social Europeo do Ministerio de Educación e
Formación Profesional.
Oitavo. Comisión de selección
As solicitudes presentadas que se axusten a esta convocatoria serán valoradas por
unha comisión presidida pola subdirectora xeral de Formación Profesional, ou persoa
en quen delegue, e integrada por dous/dúas vogais, con categoría de subdirector/ora
xeral, xefe/a de servizo ou membro da Inspección Educativa. Actuará como
secretario/a un/unha funcionario/a desta consellería, con voz pero sen voto.
A comisión, de ser o caso, poderá contar co asesoramento de especialistas,
solicitados/as previamente pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa.
Noveno. Criterios de valoración
Tras a análise das solicitudes recibidas, a comisión de selección reunirase para a
selección e a aprobación das mobilidades que, cumprindo os requisitos mencionados
nas bases desta resolución, mellor se axusten aos seguintes criterios:

 Rigor e coherencia no deseño da mobilidade, na concreción das actividades e do
orzamento.

 Adecuación das actividades formuladas para a mellora da competencia profesional
e/ou lingüística.

 Implicación e participación activa do alumnado na organización e no
desenvolvemento da mobilidade.
Décimo. Resolución
O director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ditará
unha resolución coa relación de centros solicitantes admitidos e o importe da axuda
concedida.
Contra esta resolución poderase interpor un recurso de alzada ante a conselleira de
Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes, contado a partir
do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
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Décimo primeiro. Datos de carácter persoal
1. Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición
de responsable pola Xunta de Galicia - Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa
que se derive da xestión deste procedemento.
2. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público
ou no exercicio de poderes públicos, conforme a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, e a norma que a desenvolve, no propio formulario anexo e nas
referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das
persoas interesadas.
3. A sinatura e presentación da solicitude implica o consentimento para o tratamento
dos datos persoais.
4. Co fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das
persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma
reguladora a través dos medios de comunicación institucionais dos que dispón a
Xunta de Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.
5. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así
como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede
electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Os
datos de contacto coa persoa delegada de protección de datos están accesibles no
seguinte enderezo https:// www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
6. No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de
datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso as relativas ao
Regulamento (UE) 2016/679, xeral de protección de datos ou a Lei orgánica 3/2018,
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2019

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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