
MEMORIA DAS NECESIDADES, ACTIVIDADES E FUNCIONS DAS PREPARADORAS/ES
LABORAIS PARA OS CURSOS PFB-AFD DA COMARCA DE FERROLTERRA .

1.- INTRODUCCIÓN
Dende o curso 2001 12002 levan funcionando na comarca de Ferrolterra Programas de

Garantía Social, modalidade B, de lniciación Profesional (PlP) que dende o curso 200812009
adquiren a denominación de PCPI e, dende o curso 2014115 Formación Profesional Básica (FPB)
eno presente curso pasan a denominarse Programas Formativos Básicos (PFB). Os programas de
PFB desenvólvense de xeito conxunto polos IES Canido, IES Catabois, IES Ferrol Vello, IES
Fernando Esquío e a Consellería de Educación e a Consellería de Economía e Emprego da
Xunta de Galicia, por medio dun Acordo de colaboración para desenvolver Accións Formativas
para Desempregados/as (AFD). Os centros educativos participantes teñen como instrumento de
colaboración, organización e seguimento entre as institucións que desenvolven os FPB, unha
comisión técnica formada por un/varios representantes de cada entidade que se reúne todos os
xoves (ou outro día cando a necesidade así o require). Tamén se celebran reunións á parte

entre entidades organizadoras en función da temática a tratar.
Un dos obxectivos dos PFB-AFD de Ferrolterra durante os quince (15) cursos que se levan

organizando é a formación e inserción laboral de alumnado con Necesidades Especiais (NE) e/ou
discapacidades (con certificado de minusvalía). Todos eles desempregados/as con necesidades
formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional

Tipo de alumnado:
o idades comprendidas entre os 16 e 21 anos, preferentemente e de non cubrirse as prazas,

aumentarase o límite de idade)
o desempregados/as con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a

súa inserción ou recualificación profesional
. non ter superado a Educación Secundaria

Para traballar co alumnado con discapacidade, Necesidades Especiais (NE) e ao mesmo
tempo que precisen a sua inserción laboral ou recualificación profesional compre contar con
Preparadores Laborais (PL) nos Módulos asociados aos bloques comúns e para os Módulos
asociados ás unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (CNCP)
do mesmo xeito para a Formación en Centros de Traballo e Prácticas Non Laborais. O traballo con
este alumnado necesita dun seguimento periódico d@s PL, como grupo de traballo con necesidades
especiais, e individualmente con cada PL en función das particularidades de cada alumno/a con N.E.
que titoriza.

A imprescindible labor das Preparadoras Laborais ao longo de todo o proceso formativo
pode plasmarse nuns resultados de inserción laboral nun dos colectivos con máis dificultades
e menos porcentaxe de persoas en activo. Mais non debemos esquecer os outros moitos
labores a realizar con este alumnado, en especial, e cos demais alumnos/as non considerados
con NE pero sicon outras necesidades.

2 - FUNC|ÓN D@S PL

As funcións e competencias están en permanente cambio e actualización, xa que
son moitos os postos de traballo nos que teñen que prestar apoio , incidindo en sectores vitais
da nosa sociedade: Educativo, Empresarial, Laboral, Servizos Sociais, da Saúde, etc. E

ademais os patróns tradicionais na organización do seu traballo son trocados na actualidade por
patróns emerxentes que requiren novas condicións: coñecementos interdisciplinarios e tarefas
complexas, ocupacións flexibles, traballo en equipo, combinación de pensamento e acción,
creatividade, decisión, traballo apoiado en ferramentas informáticas, actitude participativa,

avaliacións, seguimento e control, índices de ocupacións, sectores emerxentes, mercado de

traballo.etc e compromiso cos Programas Formativos Básicos (PFB).

Todo isto require as seguintes tarefas profesionais descritas, a grosso modo, de

seguido:

* Colaboración e apoio na análise dos postos de traballo, dar entrenamento laboral e apoiar
a adaptación progresiva de todo o alumnado ao posto de traballo, e especialmente aos
alumnos con Necesidades Especiais



* Apoiar e colaborar, en coordinación co resto dos profesionais do equipo, nas tarefas de

asesoramento e apoio co entorno familiar de cada alumno para favorecer a súa implicación
activa no proceso de inserción laboral.

* Seguimento e avaliación

F Visitas a empresas e centros de formación.

F Presentación alumnado.

F Titorías alumnado.

F Seguimentos.

F Avaliacións alumnado.

F Contactos con novas empresas.

F Entrega de documentación (convenios, certificacións...).

F Apoio na formación do alumnado AFD nos institutos.

* Control

F Selección alumnado.

F Xestión inicio.

F Altas e baixas.
) Asistencias.

) Xestións bolsas.

F Avaliación final.

) Solicitude de diplomas.

) Xestións oficinas de emprego.

F Xestión documentación.

F Preparación actos.

F Divulgación Captación alumnado vindeiros cursos.

* Reunións e coordinacións

) Preparadoras/es laborais.

F Comisión técnica.

F Titores/as de empresas.

) Centros de menores.

F Asociacións e ONGs.

F Titorías familias alumnado

* Organización e participación de Actividades Complementarias

F Manipuladorla de alimentos.
> P.R.L.

) Ciberacoso.

) Sexualidade e afectividade.

) Preparación para probas de acceso a CC.MM.

F Acompañamento a ditas probas.

F Prevención de drogodependencias.

) Educación Vial.

F Orientación laborale TBE.

) Visitas culturais.

* Dispoñibilidadehoraria
F Urxencias médicas.

F Urxencias sociais.

F Atención telefónica permanente (incluíndo a fin de semana).

* Duración do curso:

F de setembro de 2017 a xuño de 2018 ( 142 dias )

) Thoras/día.



Polo anteriormente exposto, acórdase
Preparadores Laborais descritas na memoria
formación.
Valorarase a :

o Oferta económica ( de 1 a 10 puntos ),
o O coñecemento do funcionamento dos

en anos anteriores (de 1 a 10 puntos)

solicitar ofertas para desenvolver as funcións de
e o servizo de avaliación, control e calidade da

programas, así como, a experiencia nos mesmos

Na reunión da Subcomisión Técnica celebrada o día 25 de maio de 2017, aprobase a

MEMORIA DAS NECESIDADES, AGT¡VIDADES E FUNCIÓNS DAS PREPARADORAS/ES
LABORAIS PARA OS GURSOS PFB-AFD DA COMARCA DE FERROLTERRA que se remite
aos director@s dos centros educativos para o seu visto bó e una vez refrendada por est@s
solicitaranse tres ofertas para seleccionar a dous preparadores laboráis .

Estas ofertas solicitaranse por correo postal certificado con acuse de recibo

As ofertas presentaranse nun sobre pechado á atención de PFB - AFD. SELECCIÓN DE

PREPARADORES LABORAIS, na secretaría de calquera dos institutos que participan no programa e

antes do 30 de xullo de2017

A adxudicación realizarase nas seguintes datas:
o adxudicación provisional: 5 de setembro de2017

A Comisión Técnica comunicará a súa decisión, aos interesad@s, por calquera dos medios legais
previstos na lei

. ptazo de reclamación: 6 e 7 de setembro de2017
o adxudicación definitiva: 8 de setembro de2017

Ferrol a 29 de xuño de2017
A Subcomisión Técnica dos PFB-AFD de Ferrolterra

Director do IES Canido Directora do IES Fernando Esquio

CENTRO EDUCATIVO ENDEREZO TELÉFONO

IES CANIDO R/ Navegantes, s/n, 15401, Ferrol 881 938230

IES FERROL VELLO R/ Alonso López, s/n, 15401, Ferrol 881 930291

IES CATABOIS Estrada de Catabois, s/n, 15405, Ferrol BB1 930233

IES FERNANDO ESOUíO R/ Empedrón 16, 15510 Neda 881 930387
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Asdo.: Uxio Leira Luaces Asdo.: M' del Carmerf-Ri6bó Fernández


