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SAÚDO DO CONSELLEIRO  

Benvidos a esta undécima edición dos Encontros de Fabricación Mecánica de Galicia, 
ENFAMEC. Esta xuntanza, que reúne cada ano ao profesorado das Ensinanzas de 
Formación Profesional nesta área específica, constitúe xa cita obrigada para analizar e 
debater a situación e os retos aos que vos enfrontades cada curso escolar. 

No actual contexto de crise a Formación Profesional está a saír fortalecida. A alta calidade 
da ensinanza, o seu carácter eminentemente práctico e a elevada porcentaxe de inserción 
laboral fan esta alternativa moi atractiva para un crecente número de alumnas e alumnos. 

E nese contorno, un profesorado capacitado, responsable, preocupado por estar ao día e 
formarse, por actualizar os seus coñecementos é máis que unha necesidade. No voso caso, 
como demostra o nacemento de ENFAMEC, é unha realidade. 

A Consellería de Educación atópase en pleno proceso de adaptación curricular de ciclos 
para adecualos á Lei de Cualificacións Profesionais, de forma que todos teñan uns 
contidos axeitados aos profesionais que demanda o mercado de traballo. 

Nese esforzo, que exista unha asociación como ENFAMEC orientada cara a formación e 
actualización do profesorado é unha axuda inestimable. 

Así pois, estou seguro de que esta edición de ENFAMEC, que se consolida con máis dunha 
década de existencia, resultará de gran proveito para todos vós. 

 

Jesús Vázquez Abad 
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 
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SAÚDO DO DIRECTOR 

Na idade media a aprendizaxe dun oficio facíase por observación e imitación a outra 
persoa que xa sabía e a que se lle chamaba Mestre. Coa revolución industrial a 
transferencia de coñecementos para manexar as máquinas empezouse facendo nas 
empresas, pero cando estas máquinas e os procesos produtivos se fixeron mais complexos 
a función da aprendizaxe saíu do ámbito da empresa e creáronse as primeiras escolas de 
artes e oficios. 

En Vigo, cara o 1930 creouse a Escola Superior de Traballo que posteriormente acabou 
sendo a Escola de Peritos Industriais. Dentro desta estrutura atopábase a Escola 
Elemental de traballo que a prostre deu orixe ao Instituto Politécnico. 

Ao longo de todos estes anos a transferencia de coñecemento foi evolucionando en 
cantidade e complexidade chegando á actual Formación Profesional. Moitas profesións 
morreron, outras transformáronse e tamén xurdiron outras novas. 

A fabricación mecánica estaba ao principio, está agora e estará no futuro da formación 
profesional. Ao longo dos anos esta profesión evolucionou, quedando atrás as tarefas 
manuais e as máquinas simples. Hoxe en día falase de CAM, número de eixes, alta 
velocidade, etc. E a evolución segue unha tendencia exponencial, con novos materiais, 
novos métodos de fabricación, etc. Por elo, esta familia profesional esixe unha 
actualización continua do profesorado, de elo depende a competitividade  industrial, e de 
elo depende o futuro da nosa sociedade. 

Non hai mellor foro para a transmisión tecnolóxica que unha asociación de profesionais, e 
non hai mellor oportunidade que unhas xornadas como as que nos atinxe. Por todo elo 
estou moi ledo de que estas xornadas tan importantes se celebren no centro que eu 
represento.  

Considero ao IES Politécnico de Vigo un centro de referencia en Galicia, sendo a 
Fabricación Mecánica unha das súas ensinanzas máis representativas, polo que 
esperando estar a altura das circunstancias deséxolle a todo o profesorado de 
Fabricación Mecánica unha agradable e proveitosa estancia no IES 
Politécnico de Vigo durante estas xornadas de ENFAMEC 2011. 

 

Antonio Estévez Rodríguez 
Director do IES Politécnico de Vigo 
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A importancia da función docente na 
Formación Profesional 

O "mestre" como se dicía antigamente, sempre tivo unha valoración social que dependía 
da necesidade dos procesos de aprendizaxe que en cada tempo o demandase. 

Hoxe en día a nosa función non está libre dun sometemento público, que constantemente 
está presente na sociedade e que nos carga con máis responsabilidades das que se supón 
forman parte do núcleo central do noso traballo, que non é outro que o de ensinar. 

No caso dos docentes de F.P., esta función está moito máis exposta, debido á enorme 
cantidade de reformas que sufrimos, e na constante adecuación dos nosos coñecementos 
aos avances tecnolóxicos que se desenvolven continuamente, moito máis que os 
compañeiros ensinantes doutros núcleos educativos, cuxos contidos non variaron 
substancialmente nos últimos 20 anos. 

O resultado do noso traballo ten pola contra unha aceptación cada vez a maior, aínda 
contando coas dificultades que a miúdo temos que superar como baixo nivel de 
cualificación dos alumnos en ferramentas básicas como son a comprensión lectora, 
dificultades expresivas en lingua tanto castelán como galego, así como en operacións 
básicas de cálculo e nocións de xeometría. 

Unha demostración de que o traballo desenvolvido ultimamente é correcto, aínda cando 
sempre se pode mellorar, é que unha de cada dúas ofertas de traballo diríxese 
actualmente aos titulados de formación profesional (F.P.). Poderíase entender que isto é 
unha circunstancia da crise, pero hai máis interpretacións. Un estudo da Cámara de 
Comercio de Madrid destaca a crecente valoración que fan as empresas da formación 
profesional que pasaron dun suspenso crónico a un aprobado alto. Este cambio de nota 
ten que ver co ensino de coñecementos máis especializados, e un apoio por parte das 
Administracións, asignando máis recursos económicos. 

Por citar algunhas cifras, direi que no ano 2007 o 71% dos titulados de FP encontraban 
traballo durante os 6 meses posteriores á finalización dos seus estudos. No ano 2008, o 
41% encontraba traballo aos 3 meses e no ano 2009 segundo as cifras do MEC, a taxa de 
emprego era case do 100% 

Está claro que nestas cifras podemos dicir que o sistema de FP, ademais de estar 
consolidado, mostra unha gran potencialidade de desenvolvemento. 

No último informe elaborado pola Administración, os titulados de FP resultan, 
comparativamente cos doutros sistemas, ser un dos grupos educativos cunha das taxas de 
actividade máis elevada, entre o 87% e o 92%. 
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As empresas demandan traballadores para novas profesións, ou con novas funcións para 
as profesións tradicionais, en definitiva, novos perfís técnicos: o mercado laboral 
cambiou. 

Se a aceptación social é maior, a empleabilidade crece e con iso o índice de ocupación dos 
titulados de FP, será por varios motivos, pero neste artigo quero poñer en valor a nosa 
función: algo teremos tido que ver con esta enorme mellora, e non temos ese 
recoñecemento público por parte de quen, en primeiro lugar, o ten que facer: a 
Administración Educativa, pero en cambio si o temos polos nosos alumnos, aos que non 
só transmitimos os nosos coñecementos e experiencias persoais e profesionais, senón que 
prolongamos as nosas actividades máis alá dos institutos, permanecendo para eles como 
referentes os que volver cando necesitan información, consello ou calquera outro motivo 
polo cal se poñen en contacto connosco. 

Esta é a razón pola cal decidimos para o XI ENFAMEC, iniciar o congreso cun relatorio 
onde falen eles, manifestando libremente as súas opinións sobre o percorrido que fixeron 
neses institutos, ata chegar ao sector profesional e o seu posterior desenvolvemento 
profesional na área da fabricación mecánica, que é o obxecto último do noso compromiso 
como asociación. 

 

Xuño 2011 

José M. Torres Pérez 
Presidente ENFAMEC 
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As empresas galegas do metal prepáranse 
para entrar no mercado aeronáutico 

Coa idea de expoñer durante o XI ENFAMEC novidades que nos acheguen como 
ensinantes ao mundo produtivo da fabricación mecánica, de acordo cos nosos obxectivos 
fundacionais, pensamos en ofrecer unha visión concreta dunha empresa pioneira no 
devandito sector, é dicir, coñecer os seus esforzos para situarse neste sector de vangarda, 
os novos materiais cos que desenvolven o seu traballo, os novos quitamentos e máquinas 
(5 eixes), as calidades e certificacións necesarias así como, e isto é fundamental para nós 
como formadores, as novas capacidades que necesita ter o traballador neste sector. 

Dificultades, por mantemento nos seus contratos, dunha confidencialidade establecida 
coas grandes empresas do sector como: AIRBUS / AERNOVA /ALESTIS / EMBRAER 
impídenos ofrecer ao congreso de ENFAMEC esta exemplificación. 

De todos os xeitos non descarto nun futuro que poidamos ter unha presentación nas súas 
instalacións. 

Unha vez descartada a empresa decidimos que era moi importante coñecer os esforzos 
que unha decena de empresas galegas estaban a facer para certificarse coa norma UNE 
EM 9100: 2003. 

Estas empresas pilotadas por ASIME (patronal galega das empresas do metal) integran o 
Consorcio Aeronáutico Galego e o seu obxectivo inmediato consiste en participar como 
subcontratistas dos provedores de primeiro nivel, con contratos pechados para o 
A350XWB de AIRBUS. 

Para facernos unha idea da importancia do sector aeronáutico en España achegarei algúns 
datos extraídos da memoria de ATECMA (asociación española de construción 
aerospacial). 

EMPRESAS…………………………………….. 370 (destas a maioría están en Madrid, 
Cataluña, País Vasco e Andalucía; en Galicia só temos 7 empresas). 

TRABALLADORES……………………………… 37.197 (cun aumento do 17% o ano 
pasado). 

VENTAS………………………………………… 4.400 MILLÓNS de € (un 8% máis que o 
ano anterior). 

PREVISIÓNS......................................... Para o ano 2016 apúntase un incremento 
do 154% sobre o exercicio de 2007. 

I+D+i…………………………………………….. As grandes empresas reinvisten o 14% da 
facturación total (en 2007 o gasto foi de 637 millóns de €). 
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Como se pode ver este sector move unha gran cantidade de recursos, as fabricacións 
esixen un alto grao de calidade e seguridade pero pola contra aseguran unha permanencia 
no tempo e son producións de alto valor engadido e polo tanto dificilmente 
deslocalizables polos seus investimentos e cualificación do persoal. 

Isto último é o que a nós como ensinantes nos pode interesar xa que estas empresas se 
localizan en diversas zonas de Galicia e todos nos vemos implicados; por exemplo 
Hispamoldes (Ourense), Tune Eureka (Vilagarcía de Arousa), Troqueles e Moldes de 
Galicia (Santiago) así como o resto da área de Vigo onde se radican a gran maioría. 

Teríase que coñecer as características propias que necesitan estas empresas, os seus 
traballadores (técnicos cualificados superiores), para planificar accións formativas que 
preparen os estudantes para acceder a estes traballos. É por iso que invitamos ao xerente 
de ASIME para que informe ó conxunto de profesores agrupados en ENFAMEC, de todos 
estes aspectos esperando que da súa intervención obteñamos algunhas respostas a todos 
os interrogantes anteriores. 

 

Xuño 2011 

Javier Fondevila Blanco 
Secretario ENFAMEC 
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PROGRAMA 

VENRES 10/06/2011 

17:30 Recepción dos participantes 

18:30 Inauguración do XI ENFAMEC 

Don José Luis Mira Lema 
Director Xeral de FP, Innovación e Ordenación Educativa 

19:00 Sesións Técnicas 

1. Transición do instituto ao traballo: unha visión múltiple 

Obxectivo: facer visible o labor formativo do profesorado no desenvolvemento 
dos futuros profesionais e a súa prolongación na actividade empresarial. 

Relatores:  

D. Alberto González Limés 

D. Miguel Correa Álvarez 

D. Pablo Sáa Fernández 

D. Roberto Guiadanes Figueiras 

D. Xoel Montenegro Dios 

2. Mecanizado no sector aeronáutico: unha oportunidade de futuro 

Obxectivo: coñecer os esforzos empresariais galegos cara a situarse no sector 
aeronáutico (sector de vangarda). 

Novos materiais de traballo, novas máquinas (5 eixos), calidades e certificacións, 
novas capacidades do traballador. 

Relator: D. Ignacio Chamorro Díaz  (Xerente de ASIME) 

3. Corte de precisión por láser: unha tecnoloxía para a competitividade 

Obxectivo: coñecer as posibilidades do láser no corte eficiente dos materiais, as 
máquinas empregadas, os produtos e as certificacións esixidas. 

Relator: D. Jacobo López López (Director-Xerente de LASER GALICIA) 

21:15 Visita ás instalacións do IES POLITÉCNICO DE VIGO 

Apertura das diferentes aulas, laboratorios e talleres para que os asistentes 
poidan comprobar o nivel tecnolóxico dos equipametnos, así como a súa 
organización. No percorrido teremos diversas exposicións formativas a cargo dos 
membros do departamento de fabricación mecánica. 

22:30 Cea no propio instituto 
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SÁBADO 11/06/2011 

10:00 Asamblea ordinaria de ENFAMEC 

11:00 Resolucións do XI ENFAMEC e proposta para o XII ENFAMEC 

11:30 Peche asamblea do XI ENFAMEC 

Don Xesús Vázquez Abad 
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 
 

12:00 Sesións didácticas 

 Desenvolvemento curricular en Formación Profesional 
 Relator: D. Xosé Romarís Lens 
 Xefe de Servicio de Ordenación e Formación Profesional 

13:00 Sesións didácticas 

Exemplificación da elaboración das novas programacións didácticas por 
especialidades da familia de Fabricación Mecánica, e de acordo co RD 114/210 

14:30 Comida 

18:30 Volta ao IES POLITÉCNICO DE VIGO e despedida dos asistentes 
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Agradecementos do XI ENFAMEC 

En primeiro lugar ás autoridades educativas da Xunta de Galicia: 

D. Xesús Vázquez Abad, Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 

D. José Luis Mira Lema, Director Xeral de FP, Innovación e Ordenación 
Educativa 

En segundo lugar á dirección do IES Politécnico de Vigo, representada polo seu director 
D. Antonio Estévez Rodríguez. 

En terceiro lugar a D. Manuel Abelleira Barros, Asesor Técnico do CEFORE de Vigo. 

Así mesmo o noso agradecemento aos relatores: 

D. Ignacio Chamorro Díaz, Xerente de ASIME 

D. Jacobo López López, Director-Xerente de LASER GALICIA 

D. Xosé Romarís Lens, Xefe de Servicio de Ordenación e FP 

Tamén aos ex-alumnos do IES Politécnico de Vigo: 

D. Alberto González Limés 

D. Miguel Correa Álvarez 

D. Pablo Sáa Fernández 

D. Roberto Guiadanes Figueiras 

D. Xoel Montenegro Dios 

E por último a todos os compañeiros e alumnos do Departamento de Fabricación 
Mecánica do IES Politécnico de Vigo que colaboraron na organización do XI ENFAMEC.
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Agradecementos do XI ENFAMEC 

Grazas tamén ás empresas colaboradoras: 

 

    

 

 

 

     

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 




