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1

Presentación do centro
O CIFP Manuel Antonio está ubicado na cidade de Vigo, na estrada de Madrid, rodeado de tres
centros próximos; o Centro Residencial Docente que esta integrado dentro das instalacións e
recinto do CIFP, onde reside parte do alumnado do Instituto; unha residencia da terceira idade; un
centro médico-xeriátrico asistido e un hospital xeral, así como dous centros docentes o CIFP
Valentín Paz Andrade e IES Ricardo Mella.
Foi construído en 1976 como Centro de Universidades Laborais; o CIFP Manuel Antonio, érguese
estendido sobre a vertente norte da ladeira dunha colina, que se atopa no barrio do Arieiro,
pertencente á entidade menor de Bembrive, o que se coñece como Meixoeiro. A superficie total do
recinto é duns 52.600 m2.
Desde o punto de vista arquitectónico é de resaltar a orixinalidade da súa construción, cualidade
que o acredita como un dos edificios docentes máis singulares de Galicia; en el diferéncianse
claramente dous corpos: por unha banda o Centro Residencial Docente e pola outra o Centro
Integrado propiamente dito, formado por unha peculiar combinación de módulos rectangulares e
poligonais, que se comunican entre si por corredores porticados; sendo o material de construción
o formigón prefabricado. Todo isto forma unha unidade con distintas zonas diferenciadas,
simulando a organización arquitectónica das aldeas tradicionais galegas.
Dentro do conxunto destaca como parte central o Salón de Actos de forma poligonal ó aire libre,
que representarían respectivamente a igrexa e a praza principal da localidade, ó redor das que se
situarían as distintas dependencias: zona administrativa, de dirección e zona de aulas.
Todo o conxunto arquitectónico ten unha grande orixinalidade debido á integración da construción
na paisaxe con amplas zonas verdes e unha gran variedade de especies arbóreas.
É de subliñar a biblioteca do centro de planta hexagonal e tres niveis rematada nunha cúpula de
cristal, onde a amplitude do espazo xoga un papel moi importante.
Un aspecto que cumpriría destacar da súa historia é que inicialmente foi creado como Centro de
Universidades Laborais, a última do franquismo, pasando logo a ser un C.E.I. (Centro de
Ensinanzas Integradas), posteriormente I.E.S.P (Instituto de Educación Secundaria e Profesional)
e despois en I.E.S. (Instituto de Educación Secundaria), e, finalmente en CIFP (Centro Integrado
de Formación Profesional) dende o 1 de xullo do ano 2011.
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1.1.

Planos, localización e acceso

O CIFP Manuel Antonio ten os seguintes horarios:
O centro está aberto de 8:00 a 23:00
O horario de atención ao público na secretaría é de 9:00 a 14:00 horas durante todo o ano.
Ademáis, durante o curso, os luns e mércores: de 16:00 a 19:00
O horario das clases de:
●

réxime ordinario de mañán: de 8:40 a 15:00 (recreo de 11:40 a 12:00)

●

réxime ordinario de tarde: de 15:20 a 21:40

●

réxime adultos modular de tarde: de 16:20 a 22:40 (recreo de 18:20 a 18:40)

(recreo de 18:20 a 18:40 )

(agás situacións excepcionais, como os grupos afectados polo servicio de restaurante en
Hostalaría, FP Básica, etc.)
ATENCIÓN: O horario de secretaría de 1 de setembro ao 15 de setembro será de
09:00 a 14:00 horas.
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1.2.

Oferta educativa
Os ciclos que se imparten no centro no actual curso 2021-2022 pertencen ás familias de Química,
Sanidade, Hostalaría e Turismo, Téxtil, Industrias Alimentarias e Seguridade e medio ambiente.
Consultar na páxina web do centro Oferta educativa
.

Sendo:
CB : Ciclo Formativo Básico
CM : Ciclo Formativo de grao medio, réxime ordinario.
ZM : Ciclo Formativo de grao medio, réxime adultos.
CS : Ciclo Formativo de grao superior, réximeordinario.
ZS : Ciclo Formativo de grao superior, réxime adultos
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A modo de resumo se explica a continuación a distinta oferta:
Formación Profesional

A formación profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para o exercicio dunha
profesión, preparan para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais
que se poidan producir ao longo da vida.
Esta modalidade de estudos ofrece unha base sólida xeral e unha especialización acorde co mercado laboral e co coñecemento práctico das novas tecnoloxías. Unha das claves destes estudos é
a conexión entre o mundo educativo e o mundo produtivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no centro educativo coa formación nas empresas.
Está organizada nun conxunto de ciclos formativos, tanto de grao medio como de grao superior,
cunha organización en módulos e con contidos teórico-practicos que teñen como finalidade a adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral satisfactoria e o desempeño de
diversas profesións.
Si precisades de máis información:
http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-mapa-oferta-fp

FP Básica
A Finalidade da FP Básica é a de:

1

Facilitar a permanencia dos alumnado no sistema educativo e ofrécelle maiores posibilidades para o seu desenvolvemento persoal e profesional.

2

Alcanzar e desenvolver as competencias da aprendizaxe permanente ao longo da
vida para proseguir estudos de ensinanza secundaria postobrigatoria ou facilitar a súa transición
cara á vida activa.

FP Dual
A formación profesional dual combina os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro
de formación.
Realízase como actividade formativa inherente aos contratos para a formación e a aprendizaxe
consonte o establecido no Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, e ten por obxecto a cualificación profesional dos traballadores e das traballadoras nun réxime de alternancia da actividade
laboral retribuída nunha empresa coa actividade formativa recibida no marco do sistema educativo.
Consultar enlace https://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia
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Probas libres
As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún
dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter
alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a
formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.
Cada curso hai una nova convocatoria que se pode consultar na sección correspondente da páxina
web da Consellería de educación https://www.edu.xunta.gal/fp/libres
Os criterios de xustificación de faltas admitidos para a inasistencia á xornada de acollemento serán
causas de forza maior que impidan físicamente ao alumnado asistir tipo hospitalización, accidente,
contaxio COVID,… que serán debidamente acreditadas e presentadas por rexistro de entrada na
secretaria do centro.
Acreditación de competencias
Un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición.
A avaliación e a acreditación da competencia profesional adquirida a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación se debe desenvolver seguindo criterios que garantan a
fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, e que terá como referente o Catálogo
nacional de cualificacións profesionais.
Por primera vez este proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación se extiende a
todo el año –es decir, estará abierto de forma permanente– y a todas las familias
profesionales. También como novedad, desaparece el límite de plazas, por lo que las
personas interesadas pueden realizar tantas solicitudes como consideren, siempre que no
soliciten acreditar una unidad en la que esté ya en proceso de evaluación para ese
ciudadano.
En Galicia podrán acreditarse las 1125 unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales que conforman los módulos de los ciclos de FP de las 23
familias profesionales que se imparten en nuestro sistema educativo.

Cursos de AFD
Estes cursos son accións formativas para a promoción do emprego, fundamentalmente xuvenil.
Estas accións de formación profesional conforman un dos elementos máis salientables das
políticas activas de emprego, como medida de mellora da empregabilidade .
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1.3.

2

Organigrama funcional – Curso 2021/22

Política de calidade
O noso centro dispón dun sistema de xestión da calidade conforme a norma UNE-EN ISO
9001:2015 ao que convidámoste a participar coa túa opinión a través das enquisas que poderás
cumprimentar ao longo do curso ou a través da caixa de suxestións. Contribuirás deste xeito á
mellora do noso sistema de xestión da calidade.
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Esta Política de calidade servirá de marco de referencia para establecer e revisar o Plan estratéxico
e os obxectivos de calidade. A Dirección dos CIFP de Galicia revisaraa, polo mínimo unha vez ao
ano, para verificar a súa adecuación á forma real de traballo da Rede de Centros Integrados de
Formación Profesional de Galicia. Co fin de que sexa coñecida por todo o persoal dos centros, a
Política de Calidade exporase públicamente nas instalacións dos CIFP e divulgarase por calquera
outro medio. Consultar na web do centro: Política de calidade

3

Dereitos e deberes do alumnado- NOF
O centro ten unhas Normas de Organización, Funcionamento (NOF) deseñadas para garantir o
respecto entre tódolos membros da comunidade educativa e favorecer o ambiente educativo para
acadar un óptimo aproveitamento dos recursos ao alcance do alumnado.
Derivado do NOF, no punto 2 se redactan as NORMAS DE CONVIVENCIA recollidas no seu
ANEXO VI que comentará cada titor ou titora a principio de curso. Pódense consultar:
Na páxina web do centro en apartado de “convivencia”:
Normas de convivencia ( Anexo VI do NOF) .
Ver: punto 2.1 Dereitos e punto 2.2 Deberes

Consultar enlace: Dereitos e deberes alumnado

4

Normas de convivencia no centro
As NOF inclúen as normas de convivencia que garanten o cumprimento do Plan de
convivencia. Recollen, ademais, a organización dos espazos e dos tempos, así como a
distribución dos recursos, para favorecer unha convivencia positiva no centro educativo.
Establecen os procedementos de comunicación das faltas de asistencia do alumnado ás
clases e as correspondentes autorizacións ou xustificacións para os casos de ausencia.
Derivado do NOF, no punto 2 se redactan as NORMAS DE CONVIVENCIA recollidas no seu
ANEXO VI. Pódense consultar:
Na páxina web do centro en apartado de “convivencia”:
Normas de convivencia ( Anexo VI do NOF) que se atopa como documento independente.
Consultar enlace: Normas de convivencia
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5

Servizos do centro

5.1.

Biblioteca
O CIFP Manuel Antonio entende a súa biblioteca como un espazo de uso común que debe ser
respectado ao máximo por tódolos membros da comunidade educativa por tratarse dun punto de
encontro de usuarios afeccionados á lectura, alumnado que desexa estudar, alumnado que utiliza
os equipos informáticos para a realización de traballos como tarefa das súas clases, profesores
que desexen traballar con seus grupos de clase, etc.
●

Obxectivos
o

Asegurar á toda comunidade educativa o acceso ao fondo de recursos bibliográficos e
mul- timedia dos que dispón a nosa biblioteca.

o

Impulsar actividades que fomenten a lectura como medio de entretemento e información.

o Recompilar toda a documentación existente no centro, así como os materiais e recursos
didácticos relevantes.
●

Normas xerais de comportamento na biblioteca
A biblioteca é un lugar no que polas súas características tódolos usuarios e usuarias deberán respectar as seguintes normas básicas:
a. Cómpre apagar os teléfonos móbiles antes de entrar na biblioteca.
b. É obrigatorio gardar silencio na biblioteca.
c. Non se permite introducir comidas ou bebidas en ningunha zona da biblioteca, agás
unha botella de auga.
d. É obrigatorio respectar e conservar as instalacións, mobiliario e fondos documentais.
Está prohibido subliñar, pintar ou esgazar deliberadamente calquera dos seus elementos.
e. A extracción sen autorización da biblioteca de calquera documento suporá a aplicación
das sancións correspondentes.
f. Os usuarios e usuarias non poden alterar a disposición dos mobles.
g. A biblioteca non se fai responsable dos obxectos persoais dos usuarios e usuarias.
h. Non está permitida a reserva de postos de lectura.
i. O usuario ou usuaria ten a obriga de reintegrar o documento solicitado nas mesmas
condicións físicas en que se lle prestou.
j. En caso de perda ou deterioro dos fondos, o usuario/a estará obrigado a restituír unha
obra idéntica á desaparecida ou deteriorada; ou no seu defecto abonar o importe do documento. En tanto no se cumpra este requisito , o usuario/a quedará suspendido de préstamo.
k. O profesorado de garda é o responsable do proceso de entrega e devolución dun
documento polo que en ausencia do mesmo non se poderán retirar libros da biblioteca.
l. Os alumnos que utilicen os computadores, deberan apuntar nun caderno situado no mostrador de recepción, o seu nome, o número de computador e a hora en que o utilizaron.
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●

Préstamos
a. Só poderá realizar préstamos dos fondos da biblioteca o profesorado de garda.
b. Antes de realizar o préstamo o profesorado de garda debe comprobar que o usuario ou
usuaria non ten mais de tres libros pendentes de devolución. Se un usuario/a ten fondos
pendentes de devolución, non poderá levar prestado mais de tres, non tendo dereito á renovación.
c. Os fondos a disposición do alumnado serán libros, vídeos, e dvd . Non se prestarán o
resto de materiais especiais almacenados e catalogados na biblioteca como os libros marcados como non prestables, as coleccións ou as revistas.
d. Os prazos de préstamo serán para o Alumnado de 15 días, podendo levar até 3 libros ou
fondos por persoa non podendo prorrogarse este prazo ata trascorrer unha semana dende
a súa entrega. Só os membros do club de lectura poderán ter en préstamo catro libros.
e. No caso de que algún alumno ou alumna continúe sen devolver o fondo prestado despois
de ser avisado na súa titoría, e o período de retención do mesmo supere os 40 días, o caso
será levado a Xefatura de Estudos, para a súa sanción dacordo co NOF (Normas de organización e funcionamento do centro).
f. A biblioteca dará tamén servizo de consulta dos seus fondos a persoas alleas á
comunidade educativa, pero non se lles facilitará en préstamo.

●

Horario
A Biblioteca estará aberta de luns a venres, en horario matutino e vespertino. Dito horario
será exposto na entrada da Biblioteca.

5.2.

Comedor
O centro non dispón de Comedor. De ser o caso, o alumnado residente no Centro Residencial
Docente, anexo ao centro educativo, cumprirá coa súa propia organización.

5.3.

Residencia
O centro non dispón de Residencia. De ser o caso, o alumnado residente no Centro Residencial
Docente, anexo ao centro educativo, cumprirá coa súa propia organización.

5.4.

Aulas
No centro atopámonos con diferentes tipos de aulas: teóricas, prácticas, de informática, talleres
específicos, laboratorios, cociña, comedor, pastelaría, cafetería, espazos de reunións ou traballo
(aula hexagonal, biblioteca, de titoría). Estas aulas contan con recursos importantes que todos
debemos coidar e respectar. As súas normas de uso serán explicadas polo profesorado.
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5.5.

Aparcadoiro
O alumnado aparcará na marxe esquerda da entrada do Centro, sen sobrepasar a barreira, xa que
a partir de ahí é para persoal do centro sen obstaculizar a entrada e saída de vehículos
(Fundamental en caso de producirse EMERXENCIAS).
O incumprimento implicará a toma de medidas disciplinarias, co apercibimento correspondente, e
no caso de reincidencia no incumprimento da normativa procederase a apertura inmediata de
expediente disciplinario.
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6

Calendario escolar curso 2021/22
1ª AVAL. (66 días lectivos)

L
6
13
20
27

SETEMBRO 2021
M M X
V
S
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30

4
11
18
25

OUTUBRO 2021
M X
V
S
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

L
1
8
15
22
29

NOVEMBRO 2021
M M X
V
S
2
3
4
5
6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

L

M

6
13
20

DECEMBRO 2021
M M X
V
S
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25

27

28

L

29

30

D
5
12
19
26

D
3
10
17
24
31

D
7
14
21
28

2ª AVAL. (52 días lectivos)

L
3
10
17
24
31
L
7
14
21
28

L
7
14
21
28

XANEIRO 2022
M X
V
S
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

D
2
9
16
23
30

FEBREIRO 2022
M M X
V
S
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26

D
6
13
20
27

M

M
1
8
15
22
29

MARZO 2022
M X
V
S
2
3
4
5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31

D
6
13
20
27

D
5
12
19
26

3ª AVAL (42 días lectivos) +
AVAL. FINAL (13 días lectiv.)
ABRIL 2022
L M M X
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAIO 2022
M X
V

S

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

XUÑO 2022
M X
V
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

4
11
18

XULLO 2022
M M X
V
S
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23

D
3
10
17
24

25

26

31

L

M

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

L

31

27

5
12
19
26

28

29

30

Inicio clases: 15/09/2021

1º trimestre: do 15/09/2021 ao
21/12/2021

Final clases: 22/06/2022

2ª trimestre: do 10/01/2022 ao
25/03/2022

Días a elixir polo centro: 1 día

Probas extraordinarias FP
Básica: 1,2,3,6/09/2021

3ª trimestre:do 29/03/2022 ao
22/06/2022

Día elixido polo claustro de
profesorado: un día
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1. PERÍODOS DE VACACIÓNS E DÍAS NON LECTIVOS
● Día do ensino: 11 de outubro
● Festivo nacional: 12 de outubro
● Día da Constitución: 6 de decembro
● Día da Inmaculada Concepción: 8 de decembro
● Vacacións de Nadal: dende o día 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022,
ambos inclusive
● Vacacións de Entroido: 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo de 2022
● Día da Reconquista: 28 de marzo
● Vacacións de Semana Santa: dende o día 11 ata o 18 de abril de 2022, ambos inclusive.
● Día das Letras Galegas: 17 de maio
● Día elixido polo centro (1):

2. DISTRIBUCIÓN DOS PERIODOS LECTIVOS
Set

Outubro

Novembro Decembro

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Total

12

19

22

16

19

20

15

21

16

173

13

ENSINANZA

1º TRIMESTRE

CICLOS FORMATIVOS RÉXIME
ORDINARIO

1º ano

ENSINANZA

COMEZO

CICLOS
FORMATIVOS

15 SETEMBRO (1º)

FP Básica

52

3º
TRIMESTRE
42- 3º Aval.
(03/06/2022
proposta )

TOTAL

173

55– Av. Final
(22/06/2022)
2º ano

Ordinario- Adultos-

66

2º TRIMESTRE

66

52

118

REMATE

15 SETEMBRO (2º)

22 XUÑO

15 SETEMBRO (FPB)

Cálculo de períodos lectivos para o réxime ordinario:
1º curso ( 960 h) => 6 sesións/día x 160 días (15 setembro – 3 xuño) = 960 H lectivas
2º curso ( 630 h) => 6 sesións/día x 121 días (15 setembro - 25 marzo) = 726 H lectivas
Cálculo de períodos lectivos para o réxime de adultos:
1º e 2º curso ( 1590 h) / 2 = 795 h/curso � 5 sesións*/día x 160 días (15 setembro – 3 xuño) = 800 H lectivas

CIFP Manuel Antonio
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3. CALENDARIO DE AVALIACIÓNS
AVALIACIÓNS iniciais:

4 e 5 de outubro

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS
Outubro

Novembro

Decembro

Xaneiro

1ª avaliación: 20 /12/2021
●
●

Febreiro

Marzo

2ª Avaliación: 23 e 24 /03/2022
●

Réximes ordinario e oferta
modular.
Final ordinaria / extraordinaria
(FCT).

●

Entrega de cualificacións: 21/12/2021

Primeiro curso réxime ordinario,
oferta modular.
Segundo curso réxime ordinario
(previa realización FCT).

Entrega de cualificacións: 25/03/2022

Abril

Maio

Xuño

3ª Avaliación: 03/06/2022 (pendente
calendario final de curso)
●

Primeiro curso réxime ordinario,
oferta modular.
Avaliación Final:
● 1º e 2º cursos réxime ordinario e
oferta modular: 23/06/2022
Entrega de cualificacións e informes
individualizados: 24/06/2022 pendente
calendario fin de curso.

4. PERIODOS DE F.C.T.
Setembro-decembro 2021

Do 01/10/2021 ao 15/12/2021 1*(ciclos de 2000 h con FCT de 380 h ou 410 h)

Xaneiro-marzo 2022

Do 11/01/2022 ao 23/03/2022 (ciclos de 2000 h con FCT de 380 h ou 410h)

2*Abril-xuño

04/04/2022 ao 10/06/2022 ( ciclos de 2000 h con FCT de 380 h ou 410 h)
2022
FP Básica (320 h de FCT): do 26 de abril ao 17 de xuño de 2022

Previsión e organización da FCT 1º trimestre curso 2022/23, si procede :

Setembro-decembro 2022
1*

Do 03/10/2022 ao 16/12/2022 (ciclos de 2000 h con FCT de 380 h ou 410 h)

O Ciclo Medio ten unha FCT de 410 h
O Ciclo Superior ten unha FCT de 380 h + Proxecto (30 h)

2*

O alumnado de 2º curso de Réxime Ordinario poderá incorporarse ás empresas, para iniciar a FCT en marzo de
2022, unha vez rematados os prazos administrativos de presentación e resolución de reclamacións.

As convocatorias extraordinarias de FCT poden ser nos seguintes períodos: setembro-decembro,
xaneiro-marzo ou abril-xuño.
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5. CONMEMORACIÓNS:
– 20 de novembro de 2021: Día Universal da Infancia.
– 25 de novembro de 2021: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da Constitución e do
Estatuto de autonomía de Galicia.
– 3 de decembro de 2021: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
– 10 de decembro de 2021: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
– 24 de xaneiro de 2022: Día Internacional da Educación.
– 30 de xaneiro de 2022: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
– 24 de febreiro de 2022: Día de Rosalía de Castro.
– 8 de marzo de 2022: Día Internacional da Muller.
– 15 de marzo de 2022: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
– Do 7 ao 11 de marzo de 2022: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase
na aula con xornais.
– 7 de abril de 2022: Día Mundial da Saúde.
– Entre o 18 e o 22 de abril de 2022: Semana do Libro.
– 2 de maio de 2022: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
– 9 de maio de 2022: Día de Europa.
– Do 16 ao 20 de maio de 2022: Semana das Letras Galegas.
– 5 de xuño de 2022: Día Mundial do Medio Ambiente
IMPORTANTE: Nos primeiros días de actividade lectiva o profesorado facilitará ao alumnado a
información básica relativa á programación didáctica do módulo, que incluirá os obxectivos, contidos,
criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación e os criterios de cualificación.
As programacións didácticas poderán consultarse na páxina web do centro.

7

Horario
O/a titor/a comunica o horario, cos respectivos módulos, ao alumnado o día primeiro de clase
(Xornada de acollemento).

8

Información de interese

8.1

Matrícula e convocatorias

1.

alumnado formalizará a matrícula do ciclo formativo cada curso académico, o que lle dá dereito a
unha única convocatoria para cada un dos módulos profesionais dos cales se matricula, que se
esgota cando se realice a avaliación final de módulos do curso.

2.

alumnado poderá ser avaliado dun mesmo módulo profesional un máximo de catro convocatorias,

CIFP Manuel Antonio
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con independencia do réxime ou da modalidade que se curse, agás no caso do módulo profesional
de formación en centros de traballo, que será de dúas.
3.

Ao alumnado procedente do réxime ordinario que acceda ao réxime para as persoas adultas en
calquera das súas modalidades, ou viceversa, computaránselle as convocatorias xa consumidas no
réxime correspondente.

4.

alumnado matriculado nun ciclo formativo só poderá, no mesmo curso académico, formalizar
matrícula noutro ciclo formativo no caso de anulación da súa matrícula ou no caso de solicitude de
matrícula simultánea según indica o artigo 6 da orde do 12 de xullo de 2011, de existir prazas
dispoñibles e non haxa listaxe de espera.
Con carácter xeral, se poderá realizar a matrícula no mesmo centro un máximo de dúas veces por
curso. Si se repite o primeiro curso no mesmo centro e non se cumpre o requisito para promocionar
a segundo, só poderá formalizar unha terceira ou cuarta matrícula no mesmo centro cando existan
prazas dispoñibles e non haxa lista de espera (ciclo liberado).

8.2

8.3

Promocións e recuperacións
●

alumnado poderá formalizar a matrícula de segundo curso cando teña superados todos os módulos do primeiro curso ou se a suma da duración do módulo ou dos módulos pendentes non supera
as 300 horas.

●

En caso de pasar a segundo con algunha materia pendente de primeiro, o alumno/a deberá realizar
actividades de recuperación que lle propoña o equipo docente e será avaliado na avaliación parcial
de segundo curso previa á FCT.

●

Se non se superan todos os módulos de primeiro e/ou segundo, o alumnado poderá recuperalos
no período en que os compañeiros estean facendo a FCT.

Validacións e exencións
Resolveranse tendo en conta a RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos
ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22.
Consultar o enlace: Desenvolvemento de ciclos formativos
a) Para as validacións que son competencia da dirección do centro educativo, o alumnado poderá
solicitar as validacións nos primeiros 20 días desde o inicio das clases, segundo se establece no
artigo 41 da Orde do 12 de xullo de 2011, utilizando o modelo de solicitude do anexo XIV desta
orde.
b) Para as validacións que deban ser resoltas por el Ministerio de Educación e Formación
Profesional, o alumnado solicitante deberá presentar unha única solicitude no modelo establecido
no anexo V do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, indicando de forma expresa o código
e a denominación exacta do módulo ou dos módulos profesionais para os cales solicita as
validacións. Xunto ao anexo V presentará a certificación académica oficial en que conste a
cualificación obtida nas materias ou nos módulos profesionais cursados.
Segundo o artigo 5 do Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, o prazo de presentación
iniciarase o día que dea comezo o curso escolar e rematará o derradeiro día do devandito curso,
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O centro educativo tramitará as solicitudes de validación e a documentación achegada pola persoa
solicitante a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional
(https://sede.educacion.gob.es), logo da súa revisión e verificación. Así mesmo, a persoa
solicitante, logo do rexistro dos seus datos persoais na sede electrónica, poderá descargar a
resolución. Mentres a persoa solicitante non teña a resolución non estará eximida da asistencia ás
clases e da súa presentación ás avaliacións correspondentes.
aínda que terán preferencia para a súa resolución os expedientes presentados ata a finalización
do mes de outubro.

8.4

Faltas de asistencia
Considerarase o CORREO ELECTRÓNICO, facilitado polo alumnado na solicitude de
admisión ou matrícula, como vía de comunicación preferente entre o alumnado e o centro
educativo.
●

Control de asistencia de alumnado. Información e xestión:

1. O profesorado controlará a asistencia a clase do alumnado de xeito sistemático, deixando
constancia das faltas nun rexistro, faltas que serán reflectidas na aplicación XADE semanalmente.
2. Cada profesor/a informará o/a titor/a das faltas acumuladas polo alumnado para a xestións
dos informes a remitir ao alumnado, relativos a “Apercibimentos” e Comunicacións de “Anulación”, “Perda dereito avaliación continua” ou “Baixas” do alumnado da súa titoría.
3. Todo o profesorado do grupo está implicado no rexistro das faltas (de puntualidade, de
asistencia e de orde).
4. As actividades que sexan de obrigada asistencia (conferencias, xornadas, presentacións...),
trataranse, a todos os efectos como sesións lectivas.
5. Enviaranse comunicacións aos pais e/ou nais ou titores/as legais do alumnado menor de
idade.
6. O módulo de FCT, de ser o caso, recibirá o mesmo tratamento.
PROCEDEMENTO XESTIÓN ANULACIÓN MATRICULA, BAIXA DE OFICIO E PERDA DO
DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA. CURSO 2021/22

A normativa de referencia é a RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de
formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22 e a Orde de 12 de xullo de 2011 pola que
se regula o desenvolvemento, avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de FP
inicial.
XESTIÓN
ANULACIÓN
MATRÍCULA

DEFINICIÓN
Inasistencia
alumnado
os
5
primeiros
días
lectivos

XUSTIFICACIÓN FALTAS

PROCEDEMENTO

Motivos persoais: saúde e/ou
imperativo legal incluídas as
derivadas
da
situación
COVID19

-

O
centro
cursará
o
Apercibimento/Comunicación de Anulación
de Matrícula.

Motivos laborais: ata 5 días
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- O alumnado aportará documento xustificativo da
inasistencia á clase por rexistro de entrada na
secretaría do centro.

O centro a través da
Dirección requirirá por
escrito (e-mail) a súa
inmediata
incorporación;
o/a
alumno/a disporá dun
prazo máximo de tres
días
para
incorporarse
as
clases. En caso de
non
facelo,
agás
causa debidamente
xustificada,
procederase
á
anulación da súa
matrícula.
BAIXA DE
OFICIO

PERDA DO
DEREITO Á
AVALIACIÓN
CONTINUA

Número de faltas
INXUSTIFICADAS
superior a 15 días
lectivos
consecutivos
(apercibimento
por
escrito ós 10 días de
inasistencia), ou 25
días
lectivos
descontinuos.

Alumnado que non
xustifique
faltas:
perderá o dereito a
avaliación continua
cando as faltas non
xustificadas
acumuladas sexan do
10%
da
carga
horaria total do
módulo. Se enviará
apercibimento cando
se supere o 6% de
faltas de asistencia
inxustificadas .
(artigo 25 da Orde do
12 de xullo de 2011)

Motivos persoais: saúde e/ou
imperativo legal, incluídas as
faltas derivadas da nova
situación hixiénico-sanitaria
por COVID19.
Motivos
laborais:
contrato
xurdido con data posterior ao
inicio do curso.

Motivos persoais:
● Organismos oficiais: citacións
xulgado, DNI, Inem, exames
de organismos oficiais, etc.
● Enfermidade ou accidente
con parte do facultativo (citas
médicas e hospitalización),
con indicación do período
correspondente, incluídas as
faltas derivadas da nova
situación
hixiénico-sanitaria
por COVID19.

- O profesorado informará ao Titor/a da inasistencia
(vía e-mail)
O
Titor/a
presentará
o
modelo
Apercibimento/Comunicación
de
Baixa
Secretaría do centro:
Modelo “ apercibimento”: MD.85.AUL.03
Modelo “comunicación”: MD. 85.AUL.04

de
na

A
Dirección
cursará
o
Apercibimento/Comunicación de Baixa de Oficio.
O requirimento realizado polo centro ao alumnado se
realiza a través do correo electrónico facilitado polo
alumnado na solicitude de admisión ou matrícula. O
centro deberá solicitar e dispor da confirmación de
lectura do correo electrónico por parte do alumnado.
- O profesorado informará ao Titor/a cando o
alumnado acumule un 6% de faltas acumuladas (email).
- O Titor cursará o Apercibimento de PD,
remitiráselle por e-mail ao correo electrónico que
aportou no momento da solicitude de admisión ou
matrícula no ciclo segundo Modelo Apercibimento:
MD.85.AUL.05
- O profesorado informará ao Titor/a cando o
alumnado acumule un 10% de faltas non
xustificadas, ou o 15 % xustificadas e non
xustificadas.
- O Titor cursará a Comunicación de PD, remitirá por
e-mail ao alumnado o Modelo Comunicación:
MD.85.AUL.06

● Falecemento, accidente ou
enfermidade
grave,
hospitalización
ou
intervención cirúrxica dun
familiar ata o segundo grao de
cosanguinidade
(pais/nais,
irmáns, fillos, avós/ás), con
xustificación
documental
adecuada. Neste caso a falta
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xustificada
alcanzará
un
máximo de 3 días hábiles.

- Para a xustificación das faltas, o alumnado terá que
presentar documento acreditativo orixinal; disporá
dun prazo máximo de 5 días dende a ausencia.

Motivos laborais:
● Debidamente
xustificados
pola empresa, ETT, etc.
(poderase xustificar ata un 5%
da carga horaria total do
módulo).

-A comunicación ao alumnado, ou ao pai, á nai
ou á persoa que teña a titoría legal, de ser o caso,
pódese
realizar
empregando
medios
electrónicos e empregarase
o sistema de
información Abalar ou a aplicación AbalarMobil

Observacións:
A data límite para comunicar o/a Titor/a a Perda do dereito a avaliación continua ao alumnado é de:
● 15 días antes da 3ª avaliación (recepción da comunicación por parte do alumno/a e rexistro en Xefatura
de estudos).
● 15 días antes da 2ª avaliación para o alumnado de 2º curso de Réxime Ordinario (recepción da
comunicación por parte do alumno/a e rexistro en Xefatura de estudos).
No cento está establecido un protocolo de inasistencia a clase por manifestacións ou concentracións, que debe
cumprirse para favorecer a organización interna do centro. A comunicación realizarase a xefatura de estudos 48
horas antes da convocatoria oficial de folga. A falta derivada entenderase como falta xustificada.

RENUNCIA Á
MATRÍCULA

Estes criterios de xustificación e xestión de faltas están recollidos na NOF do centro.
O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa
posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a
realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos correspondente.
● Doenza
A solicitude de renuncia de matrícula, xunto coa
Co fin de non esgotar as catro
documentación acreditativa, deberase presentar
prolongada
de
convocatorias previstas para cada
ante a dirección do centro educativo de acordo cos
módulo
profesional,
poderase carácter físico ou seguintes prazos e requisitos:
renunciar, con carácter xeral, por unha psíquico, tanto do
soa vez, á avaliación e á cualificación alumno ou da
●
No caso de que todos os módulos sexan de
da
totalidade
dos
módulos alumna como de
formación no centro educativo (módulos de
profesionais do ciclo formativo en que familiares ata o
primeiro curso en réxime ordinario ou calquera
se formalizase a matrícula, no caso do
módulo en réxime para as persoas adultas):
segundo grao de
réxime ordinario, ou de forma parcial
cunha antelación mínima de dous meses á
no caso do réxime de persoas adultas, consanguinidade
avaliación final de módulos correspondente.
sempre que se dea algunha das ou afinidade.
●
No caso do alumnado de segundo curso en
seguintes circunstancias:
● Incorporación a
réxime ordinario, en que os módulos de
●
A renuncia á matrícula
formación de segundo curso se realicen no
posto
de
sempre
se
deberá
xustificar un
centro educativo e no centro de traballo: cunha
traballo mediante
documentalmente.
antelación mínima de dous meses á data
●
Excepcionalmente, poderase un contrato de
prevista como inicio do período ordinario da
renunciar máis dunha vez no caso de duración superior
FCT.
doenza prolongada de carácter a dous meses,
físico ou psíquico, tanto do alumno ou nun
horario
da alumna como de familiares ata o
incompatible coas
segundo grao de consanguinidade
ensinanzas
do
ou afinidade.
●
A aceptación da renuncia ciclo.
non implicará reserva de praza para o
● Obrigas de tipo
seguinte curso académico.
familiar
ou
que
Poderase renunciar, con carácter persoal
xeral, por unha soa vez, á avaliación impidan a normal
e á cualificación da totalidade dos dedicación
ao
módulos
profesionais
do
ciclo estudo.
formativo en que se formalizase a
matrícula, no caso do réxime
ordinario, ou de forma parcial no caso
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do réxime de persoas adultas, sempre
por causas debidamente xustificadas.
A aceptación da renuncia non
implicará reserva de praza para o
seguinte curso académico

8.5

Traslado
O traslado de expediente é un trámite da Secretaria do centro, órgano ao que se deberá acudir
para solventar dita cuestión.

8.6

Bolsas
O Ministerio de Educación do Goberno de España convoca cada ano becas e axudas para o estudio nas diferentes etapas educativas. Para os estudantes de Formación Profesional se establecen
becas de diferentes cuantías e tipos en función das características persoais e familiares do solicitante.
Este procedemento se fai dende a páxina web do Ministerio: www.educacion.gob.es
O enlace directo é: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html
Para máis información consultar ao Departamento de Información e Orientación Profesional do
centro.

8.7

Formación en centros de traballo
Ao final do teu período formativo no centro educativo, terás que cursar un módulo denominado
Formación en Centros de traballo. Consiste nun período de prácticas nunha empresa real, durante
o cal podes aplicar as destrezas e coñecementos que adquiriches durante o ciclo formativo.
Trátase dun módulo obrigatorio, para o que se pode solicitar exención -total ou parcial- se xa se
ten experiencia laboral. A normativa reguladora da FCT é a Orde do 28 de febreiro de 2007.

8.8

Programas europeos
O CIFP Manuel Antonio ten concedida a carta Erasmus desde o mes de decembro do 2013.
Actualmente está renovada e vixente durante o período 2021- 2027 .
Todos os cursos revisamos as posibilidades de intercambios internacionais do alumnado,
buscando novas empresas e convenios de colaboración.
Desde a Coordinación de Programas Internacionais se informa puntualmente das actividades
previstas para cada curso académico e as condicións de participación do alumnado para cada unha
delas.

8.9

Emprendemento, antes FP+
Dentro do Departamento de Información e orientación profesional do CIFP está á Coordinación de
Emprendemento, que se encarga de levar a cabo o programa EDUEMPRENDE : é un proxecto
innovador que pretende converter en realidade as ideas innovadoras e empresariais do alumnado
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de formación profesional.
Consta de diferentes programas enfocados ao fomento do emprendemento entre o alumnado de FP.
O CIFP Manuel Antonio conta cun Viveiro de empresa donde se asesoran ideas de negocio.
Desde a Coordinación de Emprendemento informarase puntualmente das actividades previstas
para estes programas no curso 2021/22 e as condicións de participación do alumnado para cada
unha delas.

8.10 Recursos informativos
No CIFP Manuel Antonio disponse de TABOLEIROS e PANTALLAS para manter informados a
todos os membros da comunidade educativa.
A páxina web do centro: PÁXINA WEB CIFP Manuel Antonio
Nela atoparedes información e noticias relevantes relacionadas co noso centro.
Por suposto, pódese consultar orientacións pedagóxicas e profesionais no propio Departamento
de Información e Orientación Profesional (situado frente a xefatura de estudos). Ou por
correo electrónico a orientacion.cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es
Redes sociais: Facebook, twitter, instagram.
Rede wifi corporativa de “ edu.xunta.es”. Entregará o contrasinal o responsable da titoría.
Aula Virtual do centro (AV). Informará o profesorado.

8.11 Plurilingüismo
Segundo o Decreto 79/2010, relativo ao plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia,
no capítulo III Artigo 9º faise referencia a formación profesional específica, de grao medio ou superior,
indicando: “cada centro educativo establecerá unha oferta equilibrada de materias e módulos en
galego e en castelán que garanta que o alumnado acade a competencia lingüística propia do nivel
nas dúas linguas oficiais.
En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico nas dúas linguas
oficiais”.

Por outra parte, hai dous ciclos plurilingües impartindo módulos en inglés, concretamente en
Téxtil o CS Patronaxe e moda, e en Química o CS de Química industrial. Tamen hai unha
sección bilingüe en inglés, en Turismo no CS Guías,información e asistencia turísticas.

9

Normas en caso de evacuación
No CIFP existe un Plan de autoprotección adaptado ao centro, pódese consultar no seguinte enlace
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, dito plan comprobarase , durante o curso, realizando simulacros
de evacuación para casos de emerxencia. As Normas de Evacuación daranse a coñecer a todo o
alumnado a través dos titores e titoras. Como accións inmediatas,
NO CASO DE DETECTAR UN ACCIDENTE:
● Comunicarllo ó responsable máis próximo
● Retomar rápidamente a súa dependencia
● Manter a orde
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●
●
●
●
●

SE SOA A ALARMA:
Atender as indicacións do responsable de planta
Non demorarse para recoller obxectos persoais
Saír ordenadamente sen correr
Non falar durante a evacuación
Permanecer no punto de reunión en proximidade do responsable de planta.

10 Situación hixiénico sanitaria
O 11 de marzo de 2020 Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de
saúde pública ocasionada polo COVID-19 a categoría de pandemia internacional.
Nos centros educativos adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública na
Comunidade Autónoma de Galicia como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19.
Durante o curso anterior o CIFP Manuel Antonio elaborou e aplicou a “GUÍA DE ADAPTACIÓN AO
NOVO CURSO ESCOLAR 2020-2021” que recolle o PROTOCOLO COVID para o citado curso.
No curso actual cumprirá as medidas establecidas no protocolo de adaptación ao contexto
COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para este curso 2021/22. Versión
do 06/07/21
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11 ANEXOS:

ANEXO I
PROTOCOLO DE INASISTENCIA A CLASE: MANIFESTACIÓNS OU CONCENTRACIÓNS:

• Os delegados dos grupos, que decidan participar nunha manifestación ou concentración
colectiva de estudantes, presentarán un escrito, modelo dispoñible en Xefatura de estudos
e conserxería, dirixido a Dirección do Centro, onde se explicarán os motivos da inasistencia, a súa duración e o alumnado implicado.
• Os alumnos menores de idade que desexen participar na convocatoria, necesitarán presentar en Xefatura de estudos unha autorización expresa do seu pai/nai ou representante
legal, 24 horas antes da inasistencia. Recoller o impreso de autorización na conserxería do
Centro.

• O escrito de cada grupo terase que presentar, a lo menos, con 48 horas de antelación a
inasistencia.
• Haberá máximo respecto co alumnado que non participe na concentración ou manifestación, que permanecerá na aula co profesor.

• O Profesorado rexistrará a falta de asistencia do alumnado que non estea presente, deixando constancia en Xefatura de estudos, tendo en conta que dita falta non será obxecto
de sanción, sempre que se cumpra o protocolo de inasistencia.

• Só serán autorizadas aquelas inasistencias colectivas que cumpran o protocolo de inasistencia as aulas, por MANIFESTACIÓN OU CONCENTRACIÓN, garantindo o cumprimento
do R.D. 732/1995, relativo ós dereitos e deberes dos alumnos e normas de convivencia
nos Centros, que no artigo 27 di: “o alumnado ten dereito a manifestar a súa discrepancia
respecto as decisións educativas que lles afecten”.

• A falta colectiva a clase, sen mediar convocatoria xustificada de inasistencia, está tipificada
na LEI 4/2011, no Artigo 16 como conduta leve contraria a convivencia, o que implicará
unha sanción ou medida correctora da actuación.
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ANEXO II

Ligazóns de interese

Plan de autoprotección do centro
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpmanuelantonio/taxonomy/term/497
Páxina web do centro
http://centros.edu.xunta.es/cifpmanuelantonio
Información Becas MEC
www.educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becasayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html
Validacións, exencións de módulos profesionais
https://www.edu.xunta.es/fp/instrucions-para-desenvolvemento-dos-ciclos-formativos-fp-nocurso-2021-2022
Normas de convivencia
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpmanuelantonio/node/1397
Normas de organización e funcionamento do centro –NOF-(inclúe dereitos e deberes )
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpmanuelantonio/node/1391

ANEXO III

Lexislación aplicable

o ORDE do 12 de xullo de 2011: pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. (DOG
de 15 de xullo)
o RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación
Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de
formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22
o Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional
básica.
o

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade Educativa.

o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2011 do 30 de xuño,
de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.
o LEI 42/2010, do 30 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora
da venda, o subministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco

CIFP Manuel Antonio, 26 de xullo de 2021

O equipo directivo
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