
 

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria para impartir programas 

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 

 

 

 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela,  quince de decembro de dous mil dezaseis 

 

 

 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

 Doutra, don Francisco Conde López, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria 

da Xunta de Galicia. 

 

Interveñen en representación dos seus  respectivos cargos 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. 

 



 

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 no artigo 33 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, 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.  

 

3. 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: 

a. Os programas formativos terán unha duración dun curso académico. 

b. Os programas formativos incluirán os seguintes módulos profesionais de títulos 

profesionais básicos: 



 

- Módulos asociados ao bloque común: Comunicación e sociedade I e Ciencias 

aplicadas I. 

- Módulos asociados a unidades de competencia incluídos nalgún título de 

formación profesional básica. 

- Módulo de Formación en centros de traballo. 

 

4. Que no anexo V da Orde do 13 de xullo de 2015 e no anexo III da Orde do 10 de xuño de 

2016 pola que se actualiza a oferta de  formación profesional do sistema educativo, polo 

réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 

académico 2016-2017, establécense os programas formativos coa indicación dos módulos 

profesionais que se inclúen en cada un deles, que se poderán impartir na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

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 Economía, Emprego e Industria establece anualmente a programación 

de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas e as 

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

por obxecto a súa cualificación profesional. 

 

7. 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 Economía, Emprego e Industria, 

para impartir programas 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. A formación establecida para determinados colectivos estará configurada polos 

módulos profesionais dos correspondentes programas formativos de formación profesional 

básica e poderán incorporar módulos apropiados para a adaptación ás necesidades específicas 

do colectivo beneficiario. A Consellería de Economía, Emprego e Industria creará, con 

carácter subsidiario, accións formativas para desempregados cos módulos específicos 

profesionais dos programas formativos e dos PEAFD. Os currículos de referencia para estas 

accións formativas serán os dos módulos profesionais dos programas formativos. 

 

Terceira. No marco deste acordo, en todos os cursos será obrigatoria a impartición do 

módulo transversal Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero 

(FCOO039) cunha duración de 10 horas, das cales, cando menos dúas horas, deberán referirse 

á igualdade de xénero, vinculada coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e 

corresponsabilidade familiar e doméstica. 

Ademais, para completar a formación en igualdade, segundo o establecido no artigo 26 do 

Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 

igualdade, aprobado mediante o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, impartirase un 

módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre 

corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de oito horas (FCOXXX05).  



 

Así mesmo, impartirase o módulo Manipulador de alimentos (FCOM01) nos perfís de 

Servizos comerciais, Cociña e restauración e Industrias alimentarias. 

 

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 programas formativos de formación profesional 

básica e farase cargo do profesorado necesario para impartir os referidos módulos, así como 

da titoría do alumnado. 

 

Quinta. Tendo en conta as posibilidades de establecemento de convenios coas empresas e as 

institucións do contorno e as características e necesidades do alumnado solicitante, a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola Orde do 10 de xuño de 

2016 pola que se actualiza a oferta de  formación profesional do sistema educativo, polo 

réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 

académico 2016-2017, autorizou a impartición dos programas formativos de formación 

profesional básica nos centros que a continuación se relacionan, en colaboración coas 

entidades que corresponda e coa Consellería de Economía, Emprego e Industria:  

 

Concello Centro educativo Programas formativos 

BCOM50 Comercio 15006687 IES de Catabois 

BSSC50 Limpeza de edificios 

15021470 IES Canido BHOT50 Servizos de restauración 

Ferrol 

15025566 IES Ferrol Vello BINA50 Actividades auxiliares na industria alimentaria 

Neda 15027216 IES Fernando Esquío BCOM51 Almacén 

 

 

Sexta. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria será quen xestione o 

pagamento do custo do profesorado que imparta os módulos profesionais de carácter xeral dos 

programas 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. 

 



 

Sétima. A Consellería de Economía, Emprego e Industria 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. Estes módulos impartiranse naqueles 

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

vixente. 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).  

O importe total para o curso 2016-2017 é de 87.553,62 euros, con cargo á aplicación 

orzamentaria 09.41.323A.229 e distribuirase de acordo co establecido no Anexo.  

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

pagamento destes custos, mediante a ampliación de orzamento  na aplicación 10.60.422M.229 

polo importe de 87.553,62 euros logo da aprobación previa da Consellería de Facenda, agás 

as axudas do alumnado, cuxo pagamento xestionará a Consellería de Economía, Emprego e 

Industria.  

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 do prazo correspondnete, segundo a normativa vixente. 

 

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

aplicación informática XADE para a xestión académica do alumnado dos programas 

formativos de formación profesional básica.  

A Consellería de Economía, Emprego e Industria e os centros participantes empregarán a 

aplicación informática SIFO para a planificación do alumnado dos programas formativos de 

formación profesional básica e dos PEAFD.  

 

Novena. A Consellería de Economía, Emprego e Industria tramitará para cada alumno dos 

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

de profesionalidade de nivel 1, correspondente ao perfil profesional do programa de 



 

formación profesional básica superado.  

 

Décima. O  alumnado que participe nas accións formativas terá dereito, no ano 2016, ás 

axudas reguladas na Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras 

e se procede á convocatoria pública de subvencións para a concesión directa de bolsas e 

axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de 

formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio 2016 (código de 

procedemento TR301V). As axudas deberán solicitarse polo alumnado no prazo e cos 

requisitos establecidos na dita convocatoria. O seu pagamento realizarase pola Consellería de 

Economía, Emprego e Industria con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323A.480.0, que 

figura na Lei de orzamento xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2016.  

Para o ano 2017, a percepción destas axudas estará condicionada ao que se estableza na orde 

de convocatoria que, de ser o caso, as regule. 

 

Décimo primeira. 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 Economía, Emprego e Industria.  

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

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 Industria 

e, de ser o caso, polas persoas que presten os servizos aos que se refire a cláusula sétima deste 

acordo. 

 

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

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

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



 

a asignación orzamentaria que corresponda, en concordancia co calendario escolar do sistema 

educativo. 

  

Décimo terceira. Este acordo estará vixente desde a data da súa sinatura ata xuño de 2020, 

entanto que non exista denuncia del por algunha das partes e, prorrogarase por acordo expreso 

das partes mediante a addenda 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 data indicados no 

encabezamento. 

 

O conselleiro de Economía, Emprego e 

Industria 

 

 

 

Francisco Conde López  

O conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria 

 

 

 

Román Rodríguez González 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 

 

  Días lectivos  
Código de 
centro  Centro  

Código 
certificado  Certificado  Alumnos  

Importe 
total  2016 2017 Total  

15006687 IES de Catabois SSCM0108 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais 15 14.424,48 45 68 113 
15006687 IES de Catabois COMT0211 Actividades Auxiliares de Comercio 15 18.879,84 40 68 108 
15021470 IES Canido HOTR0208 Operacións Básicas de Restaurante e Bar 15 17.456,04 40 69 109 

15025566 IES Ferro Vello INAD0108 
Operacións Auxiliares de Elaboración na Industria 
Alimentaria 15 22.298,22 40 69 109 

15027216 
IES Fernando 
Esquío COML0110 Actividades Auxiliares de Almacen 15 14.495,04 43 75 118 

Total  87.553,62   

 

 


