
 

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de 

Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de 

formación profesional básica e programas específicos para a 

formación de persoas con necesidades formativas especiais ou 

que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación 

profesional 

  

 

 

 

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce 

 

 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, don Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta, e de conformidade coas 

atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de 

febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente. 

 E doutra, dona Beatriz Mato Otero, conselleira de Traballo e Benestar da Xunta 

de Galicia, en representación desta, e de conformidade coas atribucións conferidas no 

artigo 34.1 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da 

Xunta e do seu Presidente. 

  

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das facultades que para 

convir, en nome das entidades que representan, teñen conferidas,  



 

 

EXPOÑEN 

 

1. Que a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación 

profesional, ten por obxecto a ordenación do sistema integrado de formación 

profesional,cualificacións e acreditación que responda ás demandas sociais, con eficacia 

e transparencia, a través das diferentes modalidades formativas. Esta lei, no seu artigo 9, 

di que a formación profesional abrangue un conxunto de accións formativas que 

capacitan para o desempeño cualificado das diferentes profesións, para o acceso ao 

emprego e para a participación na vida social, cultural e económica. Inclúe as 

ensinanzas propias da formación profesional inicial,  as  accións de  inserción e  

reinserción  laboral dos traballadores e das traballadoras, e as orientadas á formación 

continua nas empresas, que permitan a adquisición e a actualización permanente das 

competencias profesionais. 

 

2. Que a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, 

no seu apartado tres do seu artigo único, introduce o apartado 10 no artigo 3 da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e crea os ciclos de formación profesional 

básica que serán de oferta obrigatoria e carácter gratuíto. Así mesmo, o apartado trinta e 

tres e seguintes, os inclúe dentro da formación profesional do sistema educativo, como 

medida para facilitar a permanencia dos alumnos e das alumnas no sistema educativo e 

ofrecerlles maiores posibilidades para o seu desenvolvemento persoal e profesional. 

Na súa disposición derradeira quinta, relativa ao calendario de implantación, punto 4, 

establécese que os ciclos de formación profesional básica substituirán progresivamente 

aos programas de cualificación profesional inicial. O primeiro curso destas ensinanzas 

implantarase no curso escolar 2014-2015, curso no que se suprimirá a oferta de módulos 

obrigatorios dos programas de cualificación profesional inicial. 

 

3. Que de acordo co artigo 3 do Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se 

regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de 

formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un 

currículos de títulos profesionais básicos: 



 

a) As ensinanzas de formación profesional básica forman parte das ensinanzas de 

Formación Profesional do sistema educativo e deben responder a un perfil 

profesional. Así mesmo, ordenaranse en ciclos formativos organizados en 

módulos profesionais de duración variable. 

b) O perfil profesional incluirá polo menos as unidades de competencia dunha 

cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de 

Cualificacións Profesionais, establecido no artigo 7 da Lei orgánica 5/2002, do 

19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional. 

Así mesmo, no artigo 8 do Decreto 107/2014 establécese que os ciclos formativos de 

formación profesional básica incluirán os seguintes módulos profesionais: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de 

Cualificacións Profesionais. 

b) Módulos asociados aos bloques comúns establecidos no artigo 42.4 da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, que garantirán a adquisición das competencias 

da aprendizaxe permanente para facilitar a súa transición cara á vida activa ou 

favorecer a súa continuidade no sistema educativo. 

c) Módulo de formación en centros de traballo. 

 

4.  Que a orde do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a 

implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 

2014/15, no seu artigo 8, recóllese que a consellería con competencias en educación 

establecerá a oferta dos ciclos de formación profesional básica para o curso 2014/15. 

 

5. Que o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula el subsistema de 

formación profesional para o emprego establece no seu artigo 23 que no ámbito 

autonómico a oferta de formación profesional para o emprego comprenderá a formación 

dirixida a traballadores desempregados e ocupados na proporción que as comunidades 

autónomas determinen en función do número de traballadores que se achen en cada 

situación e, de ser o caso, doutras circunstancias obxectivas, e que a oferta de formación 

profesional para o emprego no ámbito autonómico abrangue os programas específicos 

para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan 

dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional.  



 

6. Que a Consellería de Traballo e Benestar establece anualmente a programación de 

accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores desempregados e as axudas 

correspondentes a estes cursos de formación profesional para o emprego, que teñen por 

obxecto a cualificación profesional dos traballadores. 

 

7. Este acordo da continuidade á colaboración que se ven mantendo nestes últimos anos 

entre estas consellerías para a impartición dos programas de cualificación profesional 

inicial, e que neste curso, de acordo coa Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 

mellora da calidade educativa, deixa de impartirse o primeiro curso destes programas e 

comeza a impartición do primeiro curso dos ciclos de formación profesional básica. 

 

8. Por todo isto, ambas consellerías, co fin de contribuír á mellora das cualificacións e 

da formación profesional, en conexión coa política de desenvolvemento económico e 

social e coa política industrial e de emprego, no exercicio das súas respectivas 

competencias e en cumprimento dos seus obxectivos, consideran necesaria a 

colaboración para a realización de accións formativas, relativas a competencias 

profesionais propias dunha cualificación de nivel 1, da estrutura actual do Catálogo 

Nacional de Cualificacións Profesionais, en centros educativos propios da Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  

 

En consecuencia, ambas consellerías acordan subscribir este acordo, con base nas 

seguintes, 

 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. O presente acordo ten por obxecto a colaboración entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar, 

para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas específicos 

para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan 



 

dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional, para cada curso escolar 

(PEAFD).  

 

Segunda. Os programas de referencia para estas accións formativas serán os currículo 

dos ciclos formativos de formación profesional básica. Para tal fin, a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria xunto coa Consellería de Traballo e 

Benestar dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego, e en 

colaboración cos concellos elaborarán, para cada curso escolar, unha proposta de oferta 

de ciclos formativos de formación profesional básica para a comarca ou concello, que 

terá en conta a contorna socioeconómica e os plans de emprego da comarca. Esta 

proposta materializarase cunha oferta de ciclos de formación profesional básica nos 

Institutos de Educación Secundaria da zona que incidirán na mellora da 

empregabilidade de cada zona.  

 

Terceira. Os programas de formación específica para determinados colectivos estarán 

configurados polos módulos específicos profesionais dos correspondentes perfís 

profesionais dos programas formativos de formación profesional básica e poderán 

incorporar módulos apropiados para a adaptación ás necesidades específicas do 

colectivo beneficiario. A Consellería de Traballo e Benestar creará, con carácter 

subsidiario, accións formativas para desempregados cos módulos específicos 

profesionais dos ciclos formativos de formación profesional básica e dos PEAFD. 

 

Cuarta. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria porá a 

disposición os Institutos de Educación Secundaria de cada zona, que se determinen, 

para impartir os módulos formativos de carácter xeral dos ciclos formativos de 

formación profesional básica e farase cargo do profesorado necesario para impartir os 

referidos módulos, así como da titoría do alumnado. 

 

Quinta. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria será quen 

xestione o pagamento do custo do profesorado que imparta os módulos formativos de 

carácter xeral dos ciclos formativos de formación profesional básica. O financiamento 



 

será con cargo á aplicación orzamentaria que para tal fin utiliza a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Sexta. A Consellería de Traballo e Benestar asumirá os custos directos e asociados 

derivados de impartir os módulos asociados a unidades de competencia correspondentes 

a cualificacións de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, como 

son, entre outros, os de preparación e titoría, os custos do persoal de apoio e todos os 

necesarios para a xestión e execución da actividade formativa, o funcionamento e 

demais gastos ocasionados coas actividades formativas. Así mesmo, asumirá os custos 

de avaliación e control e de calidade da formación cos límites previstos na normativa 

correspondente ás accións formativas para desempregados, e as axudas do alumnado 

para a asistencia aos módulos específicos profesionais e á formación en centros de 

traballo (FCT) e ás prácticas non laborais (PNL). Estes módulos impartiranse  naqueles 

centros ou entidades que se determinen e que cumpran os requisitos esixidos pola 

normativa vixente. O importe total por curso escolar dependerá do número de ciclos 

formativos de formación profesional básica que se impartan coa colaboración das dúas 

consellerías. O financiamento será con cargo á aplicación orzamentaria que para tal fin 

utiliza a Consellería de Traballo e Benestar.  

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria asumirá a xestión do 

pagamento destes custos, mediante a ampliación de crédito na aplicación orzamentaria 

que corresponda, agás as axudas do alumnado, cuxo pagamento xestionará a Consellería 

de Traballo e Benestar. Os centros serán os responsables da mecanización dos datos dos 

alumnos e do envío á xefatura territorial de A Coruña das nóminas, nun prazo que 

posibilite o seu pagamento ao alumnado dentro dos dez primeiros días de cada mes. 

 

Sétima. A Consellería de Traballo e Benestar, en concordancia co calendario escolar do 

sistema educativo, establece que o calendario de realización das accións formativas para 

desempregados (PEAFD) vinculadas aos programas de formación específica para 

determinados colectivos sexa de outubro do ano do inicio da formación a xuño do ano 

seguinte, ambos inclusive. 

 



 

Oitava. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria empregará a 

aplicación informática XADE para a xestión académica do alumnado dos ciclos 

formativos de formación profesional básica. Así mesmo, a Consellería de Traballo e 

Benestar empregará a aplicación informática SIFO para a xestión económica e de 

planificación do alumnado dos ciclos formativos de formación profesional básica e dos 

PEAFD. 

 

Novena. A Consellería de Traballo e Benestar tramitará para cada alumno dos ciclos 

formativos de formación profesional básica e PEAFD a expedición do certificado de 

profesionalidade de nivel 1, correspondente ao perfil profesional do ciclo de formación 

profesional básica superado. 

 

Décima. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que se 

reunirá cando así o estime oportuno, co obxecto de determinar a programación, o 

seguimento e a avaliación das accións previstas no acordo. Esta comisión estará 

constituída por: 

a. Dúas persoas representantes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

b. Dúas persoas representantes da Consellería de Traballo e Benestar. 

c. Un/unha funcionario/a de calquera das dúas consellerías, que actuará como 

secretario/a. 

A comisión de seguimento para o desenvolvemento das súas funcións poderá dispor a 

constitución dunha subcomisión técnica esepecializada formada polas persoas 

coordinadoras nomeadas por cada centro educativo e, de ser o caso, polas persoas que 

presten os servizos aos que se refire a cláusula sexta deste acordo. 

 

Décimo primeira. Para cada curso escolar asinarase a addenda ou as addendas 

correspondentes a este acordo de colaboración, nas que se especificarán os ciclos 

formativos de formación profesional básica a impartir e as entidades que colaboran, así 

como a asignación orzamentaria que corresponda. 

 



 

Décimo segunda. Este acordo estará vixente entanto que non exista denuncia del por 

algunha das partes e, prorrogarase por acordo expreso das partes mediante a addenda 

anual correspondente. A denuncia esixirá escrito motivado dirixido á comisión de 

seguimento, cunha antelación de tres meses e non terá efecto ata a finalización das 

accións formativas que se estean a levar a cabo. 

 

Lido o presente acordo, atópano conforme e asínano no lugar e na data indicados. 

 

O conselleiro de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

 

 

Jesús Vázquez Abad 

A conselleira de Traballo e Benestar  

 

 

 

 

Beatriz Mato Otero 

 


