PREGOS DE CONDTCIÓNS ADMINISTRATIVAS, TÉCN¡CAS E EcoNÓMIcAS PARA A coNTRATAcIÓN

DUNHA EMPRESA QUE IMPARTA OS TT¡ÓOUIOS PROFESIoNA¡S PARA oS PRoGRAMAS
FORMAT¡VOS EÁS¡COS DE FERROLTERRA . ecclÓIts FoRMATIVAs PARA DESEMPREGADoS/AS
(PFB.AFD} NAS ESPECIALIDADES DE COMERCIO, LIMPEZA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS,
ACTIVIDADES AUX¡LIARES DE RLIVIRCÉT.¡ E RESTAURANTE E BAR
ADM!NISTRATIVAS

Que no artigo 33 do Decreto 10712014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da
Formación Profesional Básica das ensinanzas de Formación Profesional do sistema educativo en Galicia,
establécese que para

os efectos de dar continuidade aos alumnos e ás alumnas con necesidades
educativas especiais e responder a colectivos con necesidades específicas de apoio educativo, a
Consellería con competencias en materia de educación poderá establecer e autorizar programas formativos

adaptados

ás súas necesidades. Estes programas poderán incluír módulos profesionais dun título

profesional básico, cuxa superación terá carácter acumulable para

a obtención do título de Formación

Profesional Básica e outros módulos de formación apropiados para a adaptación ás súas necesidades. Esta
formación complementaria seguirá a estrutura modular e os seus obxectivos estarán definidos en resultados
de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos, segundo o establecido na normativa vixente.

Que de acordo co artigo 29 da 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:

o
o

Os programas formativos terán unha duración dun curso académico.

Os programas formativos incluirán os seguintes módulos profesionais de títulos

profesionais

básicos:

*
*

Módulos asociados ao bloque común: Comunicación e sociedade I e Ciencias aplicadas l.

Módulos asociados

a unidades de competencia incluídos nalgún título de Formación

Profesional Básica.

*

Módulo de Formación en Centros de Traballo

A comisión de seguimento, para o desenvolvemento operativo das súas funcións, contará co apoio dunha
subcomisión técnica especializada, que se reunirá, como mínimo, de xeito mensual, e que estará formada

polas persoas coordinadoras nomeadas por cada centro educativo, por dúas persoas representantes da
Consellería de Economía, Emprego e lndustria e, de ser o caso, polas persoas que presten os servizos aos
que se refire a cláusula sétima deste acordo.

A duración dos módulos asociados as unidades de competencia será: do 1 de outubro ao21de decembro

de 2017 (31 días aproximadamente), mércores, xoves e venres cunha duración máxima diaria entre 7,00
horas e 7,30 horas, segundo aparece na fáboa 1.
TÁBOA

1

CENTRO EDUCATIVO
IES CANIDO

CURSO PFB

COCIÑA E RESTAURACIÓN

HORAS

210

IES FERROL VELLO

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

260

IES CATABOIS

coMERCtO

230

IES CATABOIS

LIMPEZA

170

IES FERNANDO ESQUíO

ALMACEN

170

As empresas interesadas deberán estar dadas de alta no epígrafe de Formación no imposto de actividades
económicas

As ofertas presentaranse nun sobre pechado á atención de PFB - AFD IMPART|CIóN DOS MóDULOS
ASOCIADOS ÁS UNIDADES DE COMPETENCIA, na secretaría de calquera dos institutos que participan
no programa e antes do 30 de xullo de 2017
TÁBOA 2
CENTRO EDUCATIVO

ENDEREZO

TELÉFONO

IES CANIDO

R/ Navegantes, s/n, 15401, Ferrol

BB1

938230

IES FERROL VELLO

R/Alonso López, s/n, 15401, Ferrol

BB1

930291

IES CATABOIS

Estrada de Catabois, s/n, 15405, Ferrol

BB1

930233

IES FERNANDO ESOUIO

R/ Empedrón 16, '15510, Neda

881 930387

A adxudicación realizarase nas seguintes datas:
Adxudicación provisional: 5 de setembro de 2017
Prazo de reclamación: 6 e 7 de setembro de 2017
Adxudicación definitiva: 8 de setembro de 2017

o
o
r

TÉCNICAS

Este alumnado estará organizado en grupos de 15 alumnos

e alumnas cubertos por un seguro

de

accidentes e outro de responsabilidade civil a cargo dos IES participantes.

Ao remate do curso a Consellería de Economía, Emprego e lndustria tramitará para cada alumno/a dos
PFB-AFD a expedición do certificado de profesionalidade de nivel 1, correspondente ao perfil profesionaldo
programa de formación profesional básica superado.
Tipo de alumnado:

o

ldades comprendidas entre os 16 e 21 anos, preferentemente, de non cubrirse as prazas,
aumentarase o límite de idade)
DesemPregados/as con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a
súa inserción ou cualificación profesional
Non ter superado a Educación Secundaria
A empresa impartirá os módulos asociados ás unidades de competencia da especialidade aprobados pola

o

o

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
A empresa seleccionada deberá entregar ao alumnado o material didáctico e a roupa de traballo necesario.

As aulas deberán reunir os requisitos para impartir a formación e estar adaptadas aos criterios básicos en
Prevención de riscos laborais e reunir as condicións de accesibilidade .

A empresa deberá aportar os datos do profesorado que impartirá os contidos do programa e xustificará a
titulación requirida para impartir a formación. Ademais, presentará a certificación do Ministerio de Xustiza

para traballar con Menores.

A empresa participará na avaliación parcial e final do alumnado dos módulos asociados ás unidades de
competencia da especialidade correspondente.

A empresa participará na selección do alumnado e colaborará na busca de empresas para o alumnado que
pase á fase de Prácticas non Laborais/ Formación en Centros de Traballo.
ECONÓMICAS
As empresas poderán facturar en concepto de formación, aluguer de instalacións, material non inventariable
e necesario para impartir o curso.
Para a facturación económica as empresas adxudicatarias poderáh facturar até un máximo de 15 euros en
concepto de aluguer de instalacións por hora, e un máximo de 25 euros en concepto de formación por hora.
Para facturar en concepto de material non inventariable terán en conta os prezos de mercado.

A facturación farase ao instituto que organiza o Programa unha vez rematado o curso e dentro da
anualidade 2017.
PROCEDEMENTO
Acordo da Subcomisión Técnica das bases do prego de condicións.
Validación por escrito do prego por parte das catro dirección dos centros educativos participantes
lnvitación a participar ás empresas por parte das direccións de cada centro educativo.
Baremo das propostas recibidas por parte da Subcomisión Técnica
Adxudicación por parte das dirección dos catro centros educativos

1)
2)
3)
4)
5)

CRITERIOS DE BAREMO OU PUNTUACIÓN

en Centros de Traballo / Prácticas non Laborais: 1-5 puntos

Ferrol/Neda, 1 de xullo de 2017

O director do IES Canido

IES de Catabois

Asdo.: Uxío Leira Luaces
A directora
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Asdo.: nndré3
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Esquío

