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PRESENTACIÓN

Non pode haber sistema educativo en sentido pleno que non inclúa dentro dos
seus obxectivos básicos a formación profesional da poboación xuvenil, así como  a
actualización e mellora desa formación ao longo da vida activa das persoas.

Dentro do noso sistema educativo, e para cumprir os obxectivos a que nos re-
ferimos, o Plan Galego de Formación Profesional pretende un tratamento sistemático
e integral de todos os procesos de formación profesional da nosa xuventude e da po-
boación integrada no sistema produtivo. O Plan Galego de Formación Profesional
constitúese, por iso mesmo, nun dos procesos formativos máis avanzados dentro do
contexto español e europeo; da súa aplicación integral han de seguirse importantes lo-
gros, tanto na orde académica como na da produción e, en definitiva, na do benestar
das persoas e da sociedade.

Dentro do Plan Galego de Formación Profesional contémplase, por outra ban-
da, a necesidade de que nas tarefas formativas directamente encomendades á institu-
ción escolar se implique igualmente o mundo da produción, dentro, sobre todo, da
chamada “formación en centros de traballo”. Trátase, en definitiva, dunha das for-
mas máis eficaces de colaboración das entidades sociais nas actividades educativas
encomendadas á escola. A perenne aspiración da institución escolar de abrirse de
forma efectiva á sociedade e de que esta se implique decisivamente no labor da edu-
cación formal vai ser, ao cabo, cumprida de modo que poida resultar satisfactorio
para as dúas.

Consciente o Consello Escolar de Galicia da trascendental importancia da pro-
blemática a que nos referimos, celebrou, en xaneiro de 2004, unha xornada de refle-
xión e debate sobre o tema “Formación Profesional e Emprego”, coa participación de
persoas especializadas nos diferentes aspectos que comporta a complexa problemáti-
ca da formación profesional. Por outra banda, o conxunto dos consellos escolares das
comunidades autónomas e o do Estado debateron sobre o mesmo tema nos XV En-
contros de Consellos Escolares, organizado polo Consello Escolar da Comunidade de
Madrid en maio de 2004.



A presente publicación recolle os materiais básicos da aludida xornada do
noso Consello Escolar, así como tamén o longo capítulo de conclusións dos Encon-
tros de Madrid. Preséntanselle todos estes traballos á sociedae galega e, singularmen-
te, a todos os implicados no suxestivo mundo da formación profesional coa segurida-
de de que van ser para todos eles unha importante axuda.

Celso Currás Fernández
Presidente do Consello Escolar de Galicia
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I. SITUACIÓN
Nesta primeira parte faise, a través de voces autorizadas, unha detida análise do

noso sistema de formación profesional, tanto no eido estatal coma no autonómico. A
visión presentada polos directores xerais de Educación, Formación Profesional e In-
novación Educativa, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e pola directora
xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, complétase cun estudo panorámico da situación galega
realizado, fundamentalmente, por persoal técnico da Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria, que serviu de base para a intervención do Consello Escolar de
Galicia nos XV Encontros de Consellos Escolares de Comunidades Autónomas e do
Estado, celebrados en Madrid en maio de 2004.
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I. 1 FORMACIÓN PROFESIONAL:
PRESENTE E FUTURO

José Luís Mira Lema1

Moitas grazas, ilustrísimo señor presidente do Consello Escolar de Galicia, seño-
res conselleiros do Consello Escolar de Galicia, autoridades, amigas e amigos, bos
días a todos e moitas grazas pola súa presenza neste relatorio.

As miñas primeiras palabras, como responsable da formación profesional, do Mi-
nisterio de Educación, Cultura e Deporte, teñen que ser de agradecemento para os
consellos escolares, tanto para o Consello Escolar do Estado, como para os consellos
escolares das comunidades autónomas e outros, por elixir para este ano 2004 como
tema de reflexión e debate a formación profesional; non porque sexa un tema de ac-
tualidade, senón porque é un tema de presente e, sobre todo, unha responsabilidade de
futuro. Así, teremos a oportunidade de reflexionar e debater sobre a formación profe-
sional nestes foros, nos consellos escolares que, desde a súa creación en 1985, son o
foro máis democrático e representativo da comunidade educativa.

A formación profesional no ámbito do sistema educativo xa ten moita importan-
cia, pero creo que debe ter moita máis aínda e estou convencido de que o ano 2004 vai
a ser o ano da formación profesional.

Considero, así mesmo, moi acertado o título deste seminario, “Formación profe-
sional e emprego: cara a un espazo común”, e para profundar na importancia que ten
formación profesional para a nova sociedade e a nosa economía permítanme facer
unha breve reflexión sobre a súa evolución nas últimas décadas.
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1. D. José Luis Mira Lema era, cando pronunciou esta conferencia ante o Consello Escolar de Galicia, di-
rector xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, do Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte.



Vou procurar centrarme basicamente na formación e o emprego en España, aínda
que será obrigado facer algunhas referencias a Europa.

Como todos vostedes saben, en España a formación profesional tivo unha valora-
ción social ben diferente ao longo do tempo. A Lei xeral de educación (1970) asigná-
balle á formación profesional un papel importante, pero no seu desenvolvemento non
puidemos ver colmadas todas as ilusións que nos crearan con ela.

Saben vostedes moi ben que a formación profesional, no desenvolvemento da Lei
xeral de educación, se asociou a situacións de fracaso escolar; así, aqueles alumnos
que non superaban o graduado escolar víanse obrigados a cursar a formación profe-
sional, sen outras alternativas posibles. Tamén é certo que estabamos nunha situación
socioeconómica mala, cunha situación moi negativa para o emprego e, seguramente
por esta razón, a relación entre o sistema de formación e o sistema de emprego era
simplemente inexistente. Todo iso axudou a que a formación profesional non tivese
unha boa valoración social.

Pero as cousas, afortunadamente, cambiaron, e moito, ao modificarse os requisitos
de acceso á formación profesional e os alumnos, de acordo coa orientación das súas fa-
milias e a dos seus centros de educación e formación, cando terminan a educación bá-
sica e obrigatoria poden elixir a vía de formación que máis lles interesa, de acordo coas
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súas expectativas futuras. Este feito, xunto coa nova estrutura que se estableceu para a
formación profesional, en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, condu-
centes a títulos, supuxo un salto significativo para a formación profesional en España.

Ademais, en desenvolvemento da LOXSE elaborouse un importante Catálogo de
Títulos de Formación Profesional –142 títulos– que permite realizar unha oferta for-
mativa moi ampla en todos os sectores da economía española.

Por outra parte, unha vez transferidas as competencias en materia de educación
e formación ás comunidades autónomas, co bo facer das administracións puidéron-
se orientar as ofertas formativas ás necesidades dos contornos produtivos da nosa
economía.

Pola súa vez, melloraron os equipamentos, a dotación económica dos centros e
algo que foi capital, que é establecer como obrigatorio que os alumnos teñan que de-
senvolver un período de formación nos centros de traballo; é dicir, un período onde os
alumnos lles poden amosar aos empresarios e aos sindicatos o que saben facer.

Outros aspectos que paga a pena destacar son que os empresarios e, en xeral, os
axentes sociais participaron no deseño da nova oferta de formación profesional e que
as administracións están a realizar un considerable esforzo na formación e actualiza-
ción do profesorado; profesorado, e é xusto recoñecelo, que tivo que someterse a ads-
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cricións e a cambios importantes no seu quefacer diario; pois ben, todos estes e outros
factores fixeron que a baixa valoración social da formación profesional variase signi-
ficativamente nos últimos anos e que nos atopemos nunha situación moi razoable en
comparación cos países do noso contorno europeo.

Non obstante, non podemos caer na autocompracencia, é necesario seguir traba-
llando para mellorar, porque todos sabemos que aínda hoxe temos en España moitos
postos de traballo sen cubrir por falla de persoal coa debida cualificación e, por outro
lado, hai bastantes postos cubertos por persoal sobrecualificado en relación coa esi-
xencia do traballo que desempeñan, coa desmotivación que iso supón para o traballa-
dor e o malgasto económico.

En España, sobre todo desde a década dos noventa, a situación evolucionou de
forma considerable. Como todos vostedes coñecen, desde os primeiros acordos de
formación continua (1992), veuse desenvolvendo un importante esforzo na formación
dos activos ocupados; así mesmo, desenvolveuse desde 1995 un amplo repertorio de
certificados de profesionalidade, no ámbito da formación profesional ocupacional,
para a formación dos parados.

Pois ben, a formación impartida en calquera das modalidades de formación profe-
sional, xa sexa a formación inicial, a ocupacional ou a continua, non é recoñecida po-
las outras modalidades. Isto, evidentemente, supón un gran problema para os cidadáns
que participaron dalgunha modalidade de formación e para o aproveitamento dos re-
cursos que o Estado dedica á mellora da cualificación da súa forza de traballo. Polo
tanto, este é outro ingrediente máis que nos obriga a actuar para corrixir estes defectos
na eficiencia do noso sistema.

En definitiva, malia que sabemos que o noso sistema de educación e formación
mellorou nos últimos tempos, grazas ao esforzo de todos, é necesario seguir realizan-
do cambios para facelo máis eficaz e máis eficiente.

Unha formación profesional para participar na sociedade do coñecemento

Isto é o que nos propuxemos en España nesta última lexislatura, realizar os cam-
bios que o noso sistema de educación e formación necesita, tendo en conta o bo que
temos no sistema e o que non está funcionando ben, considerando as necesidades da
sociedade actual e con esa necesaria visión de futuro, porque non estamos nunha so-
ciedade pechada, senón aberta e plural. Polo tanto, debemos traballar para lles dar res-
posta ás necesidades desta nova sociedade, a sociedade do coñecemento.

Pois ben, vou analizar as necesidades desta nova sociedade e, ao falar da forma-
ción profesional e do emprego, sempre me pregunto como facelo sen que iso se perci-
ba como un lugar común por aqueles que me escoitaron recentemente dicir o que ago-
ra teño que dicir e, polo tanto, repetirme.
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Estamos nunha sociedade que se atopa nun proceso de cambios vertixinosos, con
innovacións permanentes, onde xorden novos empregos a diario, onde as tendencias
socioeconómicas varían permanentemente —non hai máis que seguir os medios de
comunicación e observar como están flutuando as variables económicas de España, de
Europa e do mundo— e onde se están incorporando de continuo novos traballadores
ao mercado laboral, cada vez máis mulleres, afortunadamente, e tamén máis persoas
procedentes do estranxeiro.

Estamos, polo tanto, nun proceso de cambio moi forte. Estamos nunha sociedade
globalizada, con enormes avances tecnolóxicos, na que temos que ter en conta varia-
bles como as seguintes: un proceso de envellecemento cada vez maior da poboación
activa, cambios rápidos no contexto socioeconómico, nas estruturas familiares e ta-
mén cambios que afectan sectores tan tradicionais, como por exemplo a agricultura,
cambios nos que priman a produtividade e a competitividade. Todos sabemos os pro-
blemas que isto supuxo para certas rexións de España, lembremos por exemplo o sub-
sector lácteo.

En definitiva, todos os sectores están afectados por cambios nesta sociedade euro-
pea e están afectados precisamente polo coñecemento e pola ciencia. A ciencia pene-
tra e difúndese en todas as actividades da nosa sociedade e debemos ter presente que
esta se está transformando permanentemente e que estas transformacións son froito
dunha revolución no ámbito tecnolóxico, que debemos considerar non soamente para
definir políticas de presente, senón para definir políticas de futuro.

Dado que os recursos humanos son os únicos capaces de crear, de asimilar e de
aplicar coñecementos e de actualizalos de forma permanente, temos obrigatoriamente
que centrar a atención nas persoas e, máis concretamente, nas súas competencias para
participar activamente na sociedade.

Os recursos humanos son un factor decisivo para promover a evolución cara a
unha sociedade máis próspera, que lles ofreza oportunidades a todos, sen ningún tipo
de exclusión ou discriminación.

Nesta sociedade incorporáronse algúns elementos dos que, hai algún tempo, non
imaxinabamos as súas consecuencias, como son as tecnoloxías da información e a co-
municación, e que relativizaron todas as tarefas rutineiras e repetitivas, dándolle ao
traballo un valor importante, baseado en destrezas claves, na flexibilidade e adaptabi-
lidade das persoas.

En definitiva, os novos traballos necesitan persoas ben formadas, con competencias
técnicas, con capacidade de xestión e de adaptación á evolución tecnolóxica e á nova
organización dos sistemas de produción e de emprego. Por iso, a aprendizaxe vaise
constituír como o verdadeiro motor do desenvolvemento da nosa sociedade, de aí a ne-
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cesidade de dispoñer de medios e de adoptar as medidas que lles garantan a todos os ci-
dadáns non soamente o acceso á formación, cos adecuados niveis de calidade, senón
tamén a posibilidade de que se poidan actualizar en calquera momento da súa vida.

As transformacións tecnolóxicas, que non podemos observar e quedarnos impasi-
bles, provocaron que as economías de todo o mundo se fixesen interdependentes, a es-
cala mundial, mediante a integración dos mercados en todos os sectores. Esta nova re-
alidade económica caracterízase, entre outras cousas, por unha intensificación dos
fluxos de información, pola definición de estratexias económicas a escala transnacio-
nal, pola circulación sen trabas en todas as vías económicas e pola consideración do
emprego como un fluxo igualmente global.

Estes efectos da globalización sobre o emprego terémolos moi en consideración
cando falamos da formación profesional, da formación das persoas, porque os conti-
nuos e rápidos cambios tecnolóxicos no ámbito da información e da comunicación
vanlle afectar significativamente. As persoas ben formadas, sen lugar a dúbidas, van
ter moitas máis oportunidades neste escenario global.

Por outra parte, podemos observar que no sector servizos cada día se producen in-
novacións, que cada vez este sector aglutina actividades máis heteroxéneas nas que
xorden novos empregos, que necesitan novas competencias e, polo tanto, novos profe-
sionais. De aí que a formación profesional teña un futuro tremendamente prometedor,
ao permitir a adaptación permanente aos cambios.

Pero, é ben certo que estes cambios, acelerados e continuados, poden poñer, e están
poñendo, en cuestión a validez permanente dos coñecementos que un adquire na for-
mación inicial, xa que canto máis se acelera o ritmo de progreso do sector tecnolóxico,
menos duradeiras son as competencias directamente relacionadas co posto de traballo.

Neste marco de adaptación dos mercados mundiais, o porvir aparece ligado á mo-
dernización das profesións e a unha nova forma de traballo cualificado, dependente da
capacidade de aprender e de enfrontarse ás innovacións dunha maneira permanente.

Como dicía antes, debemos ter en conta varios factores e un deles é o desenvolve-
mento demográfico da nosa sociedade. Hai poucos días ofrecíanos o Instituto Nacio-
nal de Estatísticas datos de grande interese; indicábase que a cifra de persoas maiores
de 65 anos xa é superior á de persoas menores de 15 anos. Isto ten importantes conse-
cuencias para a sociedade e para a nosa economía. O envellecemento da poboación
non vai influír soamente na composición da poboación activa do noso mercado de tra-
ballo, senón que vai ter outras consecuencias sobre os servizos sociais, os servizos sa-
nitarios e tamén sobre os servizos educativos e formativos.

Nos últimos datos de emprego, recentemente publicados, reflíctese a vital impor-
tancia da formación para afrontar, por un lado, a emerxencia dos novos servizos e,
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polo outro, a formación dos traballadores de maior idade, porque debemos evitar que
se afonde máis nas diferenzas de capacidade profesional entre xeracións. Non cabe
ningunha dúbida de que as persoas maiores son moi necesarias no noso sistema de
produción e na nosa sociedade. Por iso, o principio de aprendizaxe permanente é cla-
ve nas políticas de formación profesional.

En definitiva, neste contexto de globalización do mercado e desenvolvemento das
tecnoloxías da información e da comunicación, a aprendizaxe adquire un papel abso-
lutamente relevante, e xa non só nunha etapa de formación inicial, senón en calquera
momento da vida da persoa e, polo tanto, os sistemas de educación e formación teñen
que adaptarse a esta nova realidade do século XXI e teñen que contribuír, non soa-
mente á mellora do emprego, senón tamén á cohesión social e ao desenvolvemento da
cidadanía activa da sociedade española e europea.

Pois ben, cando falamos de políticas de cambio nos sistemas de educación e for-
mación, debemos ter moi en conta estas situacións que se dan na sociedade actual e
prever as que se van dar nun futuro inmediato.
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AS ORIENTACIÓNS DA UNIÓN EUROPEA

As políticas de cambio no noso sistema de educación e formación debuxáronse xa
en Lisboa, no ano 2000. Alí falouse dos cambios necesarios en educación para lles fa-
cer fronte, dentro dun escenario de competitividade entre bloques —Europa, América
e Asia—, ás necesidades de cualificación dos cidadáns para mellorar, precisamente, a
competitividade da nosa economía e lograr, así, ese grande obxectivo que se estable-
ceu en Lisboa de converter Europa na economía máis competitiva e dinámica do mun-
do, capaz de crear mellores empregos e de conseguir unha maior cohesión social.

En definitiva, foi no Consello Europeo de Lisboa, en marzo de 2000, onde se pu-
xeron de acordo os xefes de Estado dos diferentes países da Unión Europea sobre as
liñas básicas dos cambios que necesitan os sistemas de educación e formación euro-
peos. Sen lugar a dúbidas, ese era un grande obxectivo e os obxectivos nas políticas
nacionais de educación deben, de acordo co principio de subsidiariedade, ter moi en
conta o proceso iniciado en Lisboa.

Ademais, debemos ter en conta que o logro deses obxectivos require dunha res-
posta previa a cuestións de relevancia sobre a organización e o contido da formación
profesional, posto que a educación e a formación ao longo da vida deixan carentes de
sentido as fronteiras tradicionais entre a formación continua e a formación inicial, en-
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tre as competencias adquiridas en contextos formais e as que se adquiren en situacións
non formais ou mediante a experiencia laboral, en definitiva, entre a formación labo-
ral e a formación profesional.

Considero, polo tanto, que lle corresponde á formación profesional abrir un camiño
de modernidade e flexibilidade, e iso é o que pretendiamos ao presentar ao Parlamento
unha proposta dunha Lei das cualificacións e da formación profesional, no ano 2002.

Hai moi poucos días, o sábado 24 de xaneiro, lía nun periódico un artigo dun cate-
drático de dereito, da Universidade Complutense, sobre un tema preocupante, que
pode ser aínda máis no futuro; o artigo titulábase: “O portazo empresarial”.

O dito artigo referíase á fuxida das empresas do noso país. O autor, despois de afir-
mar que é un duro revés para o emprego en España, pregúntase por que viñeron hai
dúas décadas e media a España e por que se van agora as empresas, despois de desen-
volver aquí unha actividade económica fenomenal, facendo que mellorase a nosa eco-
nomía e que tamén mellorase a nosa sociedade.

Evidentemente, hai razóns para iso; as razóns que indica o autor son: que lograron
ser competitivas e, desde logo, o seu balance positivo entre custos e beneficios; pero
no mundo globalizado no que vivimos, o capital móvese con gran facilidade e as em-
presas desprázanse alí onde poden mellorar os seus beneficios. Remata o autor a súa
reflexión analizando a mobilidade funcional, os problemas que supón a globalización
para as empresas e, polo tanto, para os traballadores neste mundo empresarial trans-
nacional, competitivo, audaz e cada vez máis economicista, espazo onde os aspectos
laborais hai que telos moi en conta. 

O autor augura tempos turbulentos para os países que non adopten medidas de fle-
xibilidade e que non melloren os sistemas de educación e formación. O autor conclúe
afirmando que a resposta a esa flexibilidade a teñen, como sempre, os recursos huma-
nos, a adaptación no marco dunha moi boa formación profesional e, desde logo, a le-
xislación laboral, facendo que esta sexa flexible como un xunco e non ríxida coma un
ladrillo e, do mesmo xeito, débese practicar o diálogo social.

Pois ben, flexibilidade e diálogo social é o que presidiu o proceso de elaboración e de
tramitación da Lei das cualificacións e da formación profesional da que lles vou falar.

Todos somos conscientes de que o traballo é o referente para todas as persoas.
Unha persoa estuda para empregarse e, se non consegue emprego cando remata os es-
tudos, malo; e se perde o seu traballo e polos procedementos de formación e de me-
llora da cualificación non recupera o traballo, malo para el, para a súa familia e, en de-
finitiva, para a sociedade. Con iso, non só estamos dicindo que educación e emprego
sexan un binomio indisociable, senón tamén que a cualificación das persoas ao longo
da súa vida é a peza instrumental para que o noso sistema educativo e de formación
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cumpra o seu cometido. Polo tanto, sempre nese marco de flexibilidade, as persoas
con polivalencia e capacidade seranlle moito máis útiles á nosa sociedade.

ACORDOS SOBRE A FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA

Pois ben, quixera agora analizar as políticas que se desenvolveron en España en
materia de formación profesional nos últimos anos.

A década dos noventa foi unha das etapas máis ricas en materia de formación pro-
fesional. Por falar da época máis recente, no ano 1996 estableceuse unha mesa de ne-
gociación cos axentes sociais, que tivo como escenario o Consello Xeral da Forma-
ción Profesional, na que se debateu moito sobre as cuestións das que falei
anteriormente: relación entre os subsistemas de formación profesional, orientación
profesional, calidade da formación, etc.; en definitiva, sobre que debiamos facer no
noso sistema de educación e formación e, máis concretamente, na formación profe-
sional, para lles dar resposta ás necesidades da sociedade do coñecemento.

Pois ben, despois dun semestre de análise e debate, chegouse a un grande acordo
sobre as políticas de formación profesional que se deberían desenvolver en España.
Este acordo tiña dúas partes fundamentais; por un lado, unha reforma do Consello Xe-
ral da Formación Profesional para que todos, Administración xeral do Estado, Admi-
nistración autonómica e axentes sociais puidesen participar activamente nese consello
como lugar de encontro, de debate, de consulta e de asesoramento ao Goberno, en ma-
teria de formación profesional. Como é sabido, ata esa data soamente participaban no
Consello a Administración do Estado e as organizacións sindicais e empresariais máis
significativas no eido estatal.

Por outra parte, o acordo establecía a determinación de elaborar, no seo do Conse-
llo Xeral da Formación Profesional, un Programa Nacional de Formación Profesional.
Esas son as dúas pezas fundamentais do grande acordo cos axentes sociais.

Era necesario abordar a reforma do Consello Xeral da Formación porque, sen a par-
ticipación de todos, o Programa Nacional da Formación Profesional sería cuestionable.

O Programa Nacional da Formación Profesional, elaborado polo Consello Xeral
da Formación Profesional e aprobado por Acordo do Consello de Ministros en marzo
de 1998, ten catro eixes básicos de actuación: a integración dos sistemas de formación
profesional; a consideración dos recursos humanos como punto de referencia de todas
as actuacións; a creación dun órgano técnico de apoio ao Consello Xeral da Forma-
ción Profesional nas súas actividades, para o que se constituíu o Instituto Nacional das
Cualificacións e, sobre todo, dicíase neste programa nacional que era necesario esta-
blecer unha norma de caracter básico para o desenvolvemento do Programa Nacional
da Formación Profesional, norma na que se concretasen as obrigacións da Adminis-
tración xeral do Estado, das administracións autonómicas e as dos axentes sociais.
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Pois ben, esa norma de carácter básico é a Lei das cualificacións e da formación
profesional, mediante a que se crea un Sistema Nacional de Cualificacións Profesio-
nais para España.

Non podemos deixar de facer referencia a este acordo nacional sobre a formación
profesional porque, se ben tivo algúns atrasos no seu desenvolvemento, o Programa
Nacional de Formación Profesional foi un referente importante para todos, xa que á
Administración do Estado e ás administracións autonómicas serviulles de referencia
para o desenvolvemento das súas políticas en materia de formación profesional. En
definitiva, serviu para unir esforzos e para o logro de acordos posteriores.

O contido do Programa Nacional de Formación Profesional, aprobado o ano 1998,
é un referente esencial na elaboración da Lei das cualificacións e da formación profe-
sional, pero ademais era necesario ter en consideración a orientación das políticas eu-
ropeas nesta materia. Pois ben, é o Consello de Lisboa, de marzo de 2000, o que pro-
porciona unhas orientacións moi importantes para todos os sistemas de educación e
formación en Europa.

Para lograr o obxectivo estratéxico que se estableceu en Lisboa, e que xa comen-
tei, evidentemente, obrigábanse non soamente os sistemas de educación e formación a
actualizarse, senón que tamén se daban orientacións para o desenvolvemento de polí-
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ticas propias doutros departamentos, doutras áreas, porque formación e emprego non
poden deseñarse e desenvolverse illadamente neste escenario global, senón que teñen
que ir da man de políticas transversais.

As orientacións que para os sistemas de educación e formación se establecen nas
conclusións de Lisboa, e máis concretamente no seu apartado 26, de que é necesario
que os sistemas de educación e formación europeos se adapten, tanto ás demandas da
sociedade do coñecemento como ás necesidades de mellorar o nivel e a cantidade de
emprego, son dun enorme interese, xa que unha vez máis educación, emprego e eco-
nomía preséntanse intimamente relacionados.

Por outra parte, os sistemas de educación e formación teñen que adaptarse para
lles ofrecer oportunidades de aprendizaxe a todos os grupos que constitúen esta socie-
dade e, así, responder ás necesidades das persoas en calquera momento da súa vida.

Pois ben, para definir políticas de futuro en materia de formación profesional, te-
mos que situarnos no escenario europeo, no que participamos activamente a Unión
Europea dos 15 e que, dentro dunhas datas, será a Europa dos 25, na que temos que
considerar a persoa —o traballador— como centro de referencia desas políticas. Vou
explicar, sobre esta lámina, por onde van nestes momentos as políticas de educación e
formación da Unión Europea.
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Se analizamos os informes da OCDE, e entre eles PISA, observaremos que, en
canto á formación das persoas de cero a dezaseis anos, os dez países da nova adhesión
teñen unha formación moi importante, superior á dos países da Unión Europea. Esta
cuestión, cunha libre circulación de persoas e capitais na Europa dos 25, hai que tela
moi en consideración.

Na lámina vemos que hai un período de formación inicial, ata rematar a formación
universitaria, con diferentes etapas, que é moi necesario que sexa de calidade, sólido,
para que as persoas cando se incorporen ao mundo laboral —incluso aos 16 anos—
poidan renovar máis facilmente as súas capacidades, actualizar os seus coñecementos
e, polo tanto, ter máis posibilidades na vida. 

Este é o escenario no que deben desenvolverse os sistemas de educación e forma-
ción e os consellos escolares son, sen lugar a dúbidas, órganos de participación moi
importantes para conseguir que o proceso de formación ao longo da vida se desenvol-
va, para o ben da nosa sociedade, coas maiores garantías.

En definitiva, o proceso de aprendizaxe permanente das persoas, desde que nacen
ata que morren, ten que ser para as administracións motivo de preocupación. ¿Que
significa isto? Moito. Que o noso sistema de educación e formación necesita flexibili-
dade, necesita adaptación, necesita pasarelas, necesita que as persoas, coas súas cir-
cunstancias, poidan decidir libremente que facer en cada momento da súa vida.
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Pois ben, en Europa, en materia de formación profesional, e baixo o principio de
cooperación, fíxose moito nestes últimos anos. É certo que os estados son soberanos á
hora de establecer as súas políticas de educación e formación, pero tamén é certo que
os problemas son os mesmos, ou moi parecidos, en todos os estados, e aínda que sexa
unicamente facendo uso das boas prácticas que se veñen desenvolvendo, estamos
avanzando significativamente nun proceso de coordinación das políticas de educación
e formación.

Desde marzo de 2000, os ministros de Educación e Formación e os máximos res-
ponsables dos estados víronse sometidos a unha actividade frenética, ante unha serie
de iniciativas que presentaba a Comisión Europea para a mellora dos sistemas de edu-
cación e formación e, en particular, da formación profesional, que foi obxecto de aná-
lise na súa relación co emprego en todas as xuntanzas dos directores xerais e en todos
os consellos de educación, e isto considero que é un feito moi importante.

Pois ben, nese ambiente de traballo para a mellora da formación profesional en
Europa, no ano 2001 púxose en marcha o coñecido como Proceso de Bruxas, que se
presentou no Cume de Barcelona e recibiu alí un importante apoio, sendo ratificado
logo en novembro de 2002 en Copenhague, polos ministros de Educación dos 15 es-
tados membros da UE e polos 10 estados que se van incorporar en 2004.
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Para comprender a importancia do Proceso de Bruxas-Copenhague, podo dicirlles
que é para a formación profesional o mesmo que para a educación superior o Proceso
de Boloña, xa que se desenvolve baixo o mesmo esquema metodolóxico, pero con
máis celeridade. 

Quero resaltar tamén que o Cume de Barcelona, de marzo de 2002, foi un dos máis
importantes para a aprendizaxe permanente e para a mellora de calidade dos sistemas
de educación e formación, polas actividades que lle encomendaron ao Consello de
Ministros de Educación da UE.

Precisamente, o Consello de Ministros de Educación da UE aprobou en febreiro
de 2002, baixo presidencia española, un programa de traballo sobre os sistemas de
educación e formación, con tres grandes obxectivos: calidade, acceso para todos e
apertura ao mundo exterior, cun número importantísimo de medidas que os estados
membros deben desenvolver de aquí ao 2010.

E isto non é un tema menor, porque para desenvolver unha boa formación profe-
sional necesitamos, sen lugar a dúbidas, que os nosos sistemas de educación e forma-
ción lles proporcionen a todos os cidadáns unha sólida formación de base, unha boa
formación inicial, que é clave para o que fagan despois.
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Debemos preguntarnos, polo tanto, se o noso sistema educativo proporciona esa
formación de base necesaria. Sobre unha lámina podemos ver mesmo os cambios que
experimentou coa Lei de calidade da educación e a posición da formación profesional
nesta.

Poden vostedes comprobar que o noso sistema educativo lles ofrece múltiples po-
sibilidades aos alumnos. Tentamos que sexa un sistema con moitas pasarelas, con
moitas posibilidades para as persoas, en calquera momento da súa vida de formación
inicial.

Poden ver tamén que o referente é sempre o mundo laboral, ao que se chega desde
todas as etapas, pero tamén desde o mundo laboral pódese un incorporar ao sistema
educativo e formativo, para actualizar as competencias e volver de novo cunha titula-
ción, cunha cualificación ao mundo do traballo.

En definitiva, con este sistema de formación inicial, os ciclos formativos de grao
medio e superior teñen que ser obxecto de análise e de revisión para a súa adaptación
ás necesidades de cualificación actuais e futuras; unha revisión, non en canto á súa es-
trutura, non hai que cambiar a estrutura que se estableceu para eles na LOXSE, porque
o que funciona non hai que cambialo, pero si necesitamos prever a súa conformación
desde o Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais, incorporando todos aqueles
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aspectos que melloren as competencias dos cidadáns, tales como as tecnoloxías de in-
formación e comunicación, os idiomas europeos, a previsión dos riscos laborais, o fo-
mento do espírito emprendedor, etc.

En principio, dispoñiamos de argumentos máis que suficientes para considerar a
formación profesional como un asunto de Estado, tanto polo seu caracter estratéxico
para a cualificación das persoas, como para o desenvolvemento de políticas de empre-
go e, en definitiva, para que a nosa economía sexa máis competitiva nese escenario
europeo e mundial ¿Que deberiamos facer para iso? A resposta encontrámola no Pro-
grama Nacional de Formación Profesional: “crear un Sistema Nacional de Cualifica-
cións Profesionais”.

Como xa dixen anteriormente, nos últimos catorce anos a formación profesional
regrada, a ocupacional e a continua evolucionaron de maneira moi positiva en España,
pero sen recoñecerse entre si, e isto ten que ser motivo de preocupación. Ademais, é
necesario aproveitar os momentos nos que a economía nolo permite. A economía non
marcha mal e esa articulación da formación non pode máis que mellorar a cualifica-
ción das persoas e a competitividade do noso sistema produtivo.

Neste escenario de mellora permanente da formación profesional, como se des-
prende dos datos que acabamos de analizar, elaborouse a Lei das cualificacións e da
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formación profesional. Fíxose a partir dun documento de bases presentado no Conse-
llo Xeral da Formación Profesional, en setembro do ano 2000, nada máis comezar a
lexislatura, para dar resposta aos seguintes obxectivos:

– Desenvolver un Programa Nacional de Formación Profesional, que era froito
dun grande Acordo no Consello Xeral de FP do Estado.

– Dispoñer desa norma de caracter básico, que decidimos que tivese rango de lei
orgánica.

– Integrar os tres subsistemas de formación profesional.

– Considerar que a formación profesional que deseñamos ten que ser homologa-
ble con Europa e, polo tanto, que o proceso de Lisboa tiña que ser unha guía
importante.

– Desenvolver a aprendizaxe permanente que, por outro lado, constitúe o eixe
central da lei.

En definitiva, con esta lei quixemos darlles resposta ás necesidades das persoas e
ás da economía, xa que se lles damos resposta ás necesidades das persoas, dámoslles
resposta ás necesidades da sociedade e da economía.
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A través destas bases discutidas no Consello Xeral da Formación Profesional —
houbo varios borradores, cunha participación moi activa de todos os axentes sociais e
administracións— deseñamos o que debía ser o Sistema Nacional das Cualificacións
Profesionais (SNCP) para a sociedade do coñecemento en España.

O SNCP enténdese como un conxunto de instrumentos e accións necesarios para
promover e desenvolver a integración das ofertas da formación profesional, a través
dun Catálogo Nacional de Cualificacións, así como a avaliación, o recoñecemento e a
acreditación das competencias que posúan as persoas, de xeito que se favoreza o de-
senvolvemento profesional e social das persoas e se cubran as necesidades do sistema
produtivo.

Acordamos para o SNCP unha serie de principios básicos, tales como:

– Que a FP está orientada, tanto ao desenvolvemento persoal e ao exercicio do
dereito ao traballo, como á libre elección de profesión ou oficio e á satisfacción
das necesidades do sistema produtivo e do emprego ao longo da vida.

– O acceso, en condicións de igualdade, de todos os cidadáns, ás diferentes mo-
dalidades da formación profesional.
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– A participación e a cooperación das diferentes administracións, en función das
súas competencias.

– A participación e a cooperación dos axentes sociais nas políticas formativas e
de cualificación.

– A adecuación da formación e das cualificacións aos criterios da Unión Euro-
pea, para facilitar a libre circulación das persoas.

– A promoción do desenvolvemento económico e a adecuación ás diferentes ne-
cesidades territoriais do sistema produtivo.

Preguntaranse vostedes como conseguir estes obxectivos que establece a Lei das
cualificacións nun Estado das autonomías con competencias plenas en materia de for-
mación; é dicir, como desenvolver o Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais.

Pois ben, para isto establecemos un proceso e unha metodoloxía de traballo que
foi aprobada polo Consello Xeral da Formación Profesional, para que no deseño e ela-
boración do Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais participen todas as ad-
ministración e os axentes sociais.

Así mesmo, para o SNCP acordamos tamén os fins seguintes:

– Capacitar para o exercicio das actividades profesionais do noso sistema produ-
tivo.

– Promover unha oferta formativa, de acordo coas necesidades de cualificación
do mercado laboral, que se adecúe aos distintos destinatarios, que estea actua-
lizada e que sexa de calidade.

– Proporcionarlles aos interesados a información e a orientación adecuadas, en
materia de formación profesional e de cualificacións para o emprego.

– Incorporar á oferta formativa accións relativas ao fomento de iniciativas em-
presariais, do espírito emprendedor, ás formas de constitución e organización
de empresas, ás tecnoloxías de información e comunicación, de idiomas para o
exercicio da profesión...

– Avaliar e acreditar oficialmente a cualificación, calquera que sexa a forma de
adquirila.

– Favorecer o investimento público e privado na cualificación dos traballadores. 

– A optimización dos recursos dedicados á formación profesional.
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O SNCP que crea a lei é, polo tanto, o que tiñamos que conformar e diciamos que
estaba constituído por unha serie de instrumentos e accións. En realidade, son tan só
dous instrumentos e dúas accións:
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Os instrumentos son:

❚ Un Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, que ordenará todas
aquelas identificadas no sistema produtivo, en función das competencias apro-
piadas para o exercicio profesional e que sexan susceptibles de recoñecemento
e de acreditación.

O catálogo inclúe tamén a formación asociada a cada cualificación, mediante unha
estrutura modular.

❚ Un procedemento de avaliación, recoñecemento, acreditación e rexistro das
cualificacións profesionais.

As accións son:

❚ A información e a orientación, en materia de formación e emprego.

❚ A avaliación e a mellora de calidade permanente do Sistema Nacional de Cua-
lificacións Profesionais.

A lei recolle tamén aspectos de interese, en materia de centros e de profesorado,
para o mellor desenvolvemento da integración da formación profesional, que me gus-
taría analizar.
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Antes de nada, quixera analizar os instrumentos e as accións que compoñen o
SNCP.

CATÁLOGO DE CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS E CATALO-
GO MODULAR DE FORMACIÓN ASOCIADA

¿Que é o Catálogo das Cualificacións? Se mo permiten, podemos consideralo
como un arquivo, tanto das cualificacións que ten o noso sistema económico, como da
formación profesional que se necesita para conseguir cada unha das cualificacións. A
lei establece que cada cualificación debe ter asociada os módulos formativos corres-
pondentes.

Outra cuestión importante é: ¿quen se vai responsabilizar deste traballo?, ¿como
se van identificar as cualificacións e mantelas actualizadas? Tal como xa se recollía no
Programa Nacional de Formación Profesional e que agora se establece na lei, o órga-
no responsable será o Instituto Nacional das Cualificacións, que está adscrito ao Mi-
nisterio de Traballo e que pasou ao Ministerio de Educación como unha subdirección
da Dirección Xeral de Educación e Formación Profesional.
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Pois ben, o Catálogo Nacional das Cualificacións é a peza clave do Sistema Na-
cional de Cualificacións Profesionais. Se analizamos as cualificacións que necesita o
sistema produtivo –é dicir, o que deben saber facer os traballadores–, e as incorpora-
mos a un catálogo de cualificacións, poderemos definir a partir deste as ofertas for-
mativas apropiadas, porque para cada unha das cualificacións determinarase a forma-
ción necesaria para acadala, que denominamos Módulo de Formación Asociado á
Cualificación. 

O Catálogo de Cualificacións e o Catálogo de Módulos de Formación Profesional
Asociada será o instrumento que utilizaremos como referente para establecer as ofer-
tas, tanto de títulos de formación profesional, como de certificado de profesionalida-
de, así como outras ofertas de formación para a actualización de certas competencias
e, polo tanto, para a aprendizaxe permanente.

Pois ben, o Catálogo das Cualificacións está estruturado en 26 familias profesionais
e en cinco niveis de cualificación. Ese é o primeiro acordo ao que chegamos, porque
para uns podería ter 26 e para outros 52, pero no Consello Xeral da Formación Profe-
sional acordamos que fosen 26, que se modificarán cando se considere necesario.

A estrutura e o contido do Catálogo Nacional das Cualificacións e o Catálogo
Modular de Formación asociada ás cualificacións, que é o instrumento esencial do
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Sistema Nacional de Cualificacións, aprobouse por Real decreto (R. dec. 1128/2003,
do 5 de setembro), despois dun acordo pleno no Consello Xeral da Formación Profe-
sional e no Consello Escolar do Estado, así como dun ditame moi favorable do Con-
sello de Estado.

Considero moi importante que a sociedade coñeza o que se está a facer e a calida-
de e as garantías coas que se está a elaborar o Catálogo das Cualificacións, así como
as oportunidades que lles ofrece a todos este potente instrumento.

Os tres primeiros niveis de cualificación do catálogo son os correspondentes ás en-
sinanzas anteriores á universidade; o cuarto e o quinto son niveis correspondentes a
ensinanzas universitarias. Mañá daralles todos os detalles sobre isto a directora do
Instituto das Cualificacións.

Para poñer en marcha este proceso, centrámonos nos niveis un, dous e tres; é dicir,
os anteriores á universidade. Teño que dicirlles tamén que, a medida que empezamos
a traballar, observamos que os niveis catro e cinco son de enorme transcendencia e
que é necesario entrar neles.

¿Como estamos elaborando o Catálogo das Cualificacións? Estase elaborando da
forma na que se pode facer e que xa hai boas experiencias neste país. Elaboráronse
132 títulos e fíxose acudindo a quen sabe disto; é dicir, a expertos do sistema produti-
vo e do sistema formativo, que se seleccionaron oportunamente por proposta das em-
presas, sindicatos e comunidades autónomas.

Seleccionamos aqueles expertos que saben da materia. Reuníronse arredor dunha
mesa, na que se discutiu sobre o que debe facer unha persoa na liña de produción dun-
ha empresa, por exemplo, de automóbiles. En cada posto de traballo analizouse o que
a persoa debe facer; é dicir, as competencias necesarias, competencias que se agrupan
loxicamente por niveis; non lles podemos pedir a todos o mesmo, nin ofrecerlles a to-
dos o mesmo, senón en función dos coñecementos requiridos para o desenvolvemen-
to desas competencias.

É importante tamén indicar que os expertos propostos polas organizacións empre-
sariais, as administracións e as organizacións sindicais non representan esas organiza-
cións, senón que están a traballar na dirección xeral e págaselles desde a dirección xe-
ral polo seu traballo.

Cos expertos constitúense 26 grupos de traballo, un por cada familia profesional
(sector produtivo). Neste momento, temos constituídos 23 grupos, que xa elaboraron
97 cualificacións profesionais, pero os outros que faltan constituirémolos nos vindei-
ros meses.

Neste traballo participan, nada máis e nada menos, que 397 persoas neste momen-
to e, cando teñamos constituídos todos os grupos, serán máis de 450, que esperamos
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poidan desenvolver a súa actividade de maneira organizada ao longo deste ano 2004,
aínda que deberemos recorrer a eles para manter o catálogo actualizado.

As primeiras 97 cualificacións profesionais do catálogo nacional estarán publica-
das no BOE dentro duns días, posto que xa foron aprobadas polo Real decreto
295/2004 e os grupos de traballo continúan a súa actividade, de xeito que antes de re-
matar o mes de xullo poidamos dispoñer doutras 260 cualificacións, para que nunha
terceira fase, que debería rematar en decembro de 2004 ou xaneiro de 2005, poidamos
dispoñer das 250 restantes. Así, disporemos dun catálogo con aproximadamente 600
cualificacións dentro duns meses. Este considero que é o paso máis importante que se
deu na FP en España en todos os tempos.

Seguramente que se están a preguntar: ¿pero para que vai servir o Catálogo Nacio-
nal de Cualificacións? Como xa dixen antes, vai ser un instrumento fundamental para,
entre outras accións:

– Elaborar e integrar as ofertas de formación profesional.

– Avaliar, recoñecer e acreditar competencias e cualificacións profesionais.

– Informar e orientar sobre as oportunidades de formación profesional.
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

Todos sabemos que hai persoas que levan moito tempo traballando ou estudando
de maneira autónoma e que teñen coñecementos, capacidades e aptitudes, que teñen
competencias profesionais e mesmo cualificacións, pero que non posúen ningunha
acreditación destas; polo tanto, o que deberiamos facer é avaliar o que saben facer, re-
coñecerllo e acreditarllas. 

Pois ben, a avaliación, o recoñecemento e a acreditación das competencias non
procede facelo de maneira distinta, segundo o lugar onde o interesado se presente para
conseguila, imos facelo de maneira idéntica en todos os puntos da nosa xeografía na-
cional. Para iso, temos que dispoñer dun referente común de cualificacións e compe-
tencias que se vaian recoñecer e ese referente é o Catálogo Nacional de Cualificacións
Profesionais.

O catálogo serviranos, polo tanto, para homologar as accións para desenvolver en
todo o Estado español en materia de formación, avaliación e recoñecemento de com-
petencias e cualificacións profesionais. A función do catálogo é, polo tanto, importan-
tísima, porque é o referente que terán que utilizar todas as administracións, porque
esas referidas accións son competencia das diferentes administracións, e non só da
educativa, senón tamén da laboral e outras.

En desenvolvemento da Lei das cualificacións e da formación profesional, é nece-
sario elaborar un real decreto que regule o proceso para a avaliación, recoñecemento e
acreditación da competencia profesional, adquirida mediante a experiencia laboral ou
en aprendizaxes non formais e informais.

Aínda que debo dicirlles que desenvolvemos unha experiencia promovida desde o
Ministerio de Educación, coa participación do INEM e coa participación de oito co-
munidades autónomas, para avaliar, recoñecer e acreditar as competencias profesio-
nais nunha serie de unidades de competencia, propias dos actuais ciclos formativos e
dos certificados de profesionalidade.

No desenvolvemento deste proxecto experimental —proxecto ERA— puidemos
comprobar as dificultades que entraña establecer unha única metodoloxía de traballo,
pero a metodoloxía que experimentamos sérvenos para definir algo que é moi compli-
cado, como é a avaliación das competencias que teñen as persoas, calquera que sexa a
súa actividade, en todo o territorio español, e da forma máis eficiente posible, con
máis calidade e menos custo —este non é un tema banal—.

Unha vez establecidos os dous instrumentos do sistema, a través de normas de ca-
racter básico, que logo serán utilizados para desenvolver ofertas formativas e para re-
coñecer e acreditar as competencias profesionais das persoas nas comunidades autó-
nomas, estamos dotándonos dun potente Sistema Nacional de Cualificacións
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Profesionais en España, como de momento non existe de forma articulada en ningún
outro país da Unión Europea. Para isto recoñecemos, por suposto, toda a tradición que
teñen os sistemas duais en Alemaña, Austria, Suíza, pero completamente organizado
nun Estado das comunidades autónomas, cousa que non podemos perder de vista, non
existe outro en Europa; e este sistema nacional vainos servir para a vertebración do
Estado en materia de formación para o emprego.

En relación coas dúas accións que establece a lei, debemos ter en conta:

A información e orientación profesional

Ademais de establecer as cualificacións e as ofertas formativas necesarias en cada
contorno, e de avaliar, recoñecer e acreditar as competencias que xa posúen os cida-
dáns, as diferentes administracións teñen que informar a sociedade e orientala sobre
as necesidades de cualificación que ten o noso sistema de produción e tamén sobre as
oportunidades de emprego e de formarse para acceder a este.

A orientación aos cidadáns sobre a cualificación necesaria para acceder e manter-
se no emprego e as oportunidades de formación é de capital importancia, porque se lo-
gramos que as oportunidades de aprendizaxe e as oportunidades de emprego se coor-
dinen ben, estaremos na liña de acadar o obxectivo de pleno emprego. Evidentemente,
todos estamos obrigados a traballar nesa dirección.

No relativo á información e orientación profesional, xa se fan cousas moi impor-
tantes, pero parece lóxico que exista unha coordinación das diferentes accións que se
desenvolven, tanto por parte das administracións coma dos axentes sociais. Non ten
sentido que haxa unha persoa non cualificada que queira ir cualificarse a outro punto
da xeografía española e que non teña quen a informe debidamente alí onde se atope.

En definitiva, debemos coordinar a información sobre oportunidades de aprendiza-
xe e as oportunidades de emprego en todo o territorio nacional, salvagardando tamén,
polo principio de subsidiariedade, a competencia de cada Administración. Neste senti-
do, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, desde esta dirección xeral, traballou
na creación dun portal, similar ao Portal Europeo presentado pola comisaria, Viviane
Reding, hai uns meses, o coñecido Portal Ploteus sobre ofertas de aprendizaxe e em-
prego. A nosa ministra, dentro de pouco, presentará en España o Portal , que se conec-
tará con Ploteus e con todos aqueles que conteñan información sobre esta materia.

Este é un primeiro paso, porque orientar as persoas non é tarefa fácil, é unha tarefa
que require formación de orientadores, que require que os orientadores coñezan moi
ben o Sistema Nacional de Cualificacións e que estean permanentemente actualizados.
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A avaliación, o recoñecemento e a acreditación das competencias profesionais

Constituído o Sistema Nacional de Cualificacións, deixamos que este evolucione
sen facer nada sobre el, cometeriamos un erro do que nos arrepentiriamos. Hai que
avaliar como marcha todo este proceso e as accións que convén desenvolver de ma-
neira cooperativa entre a Administración do Estado, as administracións autonómicas e
os axentes sociais; hai que avaliar como marcha o proceso e poñer os remedios cando
iso sexa necesario; hai que desenvolver un verdadeiro proceso de avaliación e de me-
llora continua da calidade do sistema.

OS NOVOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍ-
FICA

Quixera agora analizar como será a nova oferta de formación profesional específi-
ca e como van ser os novos ciclos formativos que conducen aos títulos de técnico ou
de técnico superior.

Cando os grupos de traballo identifiquen as cualificacións e as poñan no catálogo,
hai que facer o desenvolvemento da formación profesional que necesita este país de
maneira coordinada. En primeiro lugar, collemos unha cualificación do catálogo, ve-
mos as competencias necesarias para desenvolver un traballo e vemos que oferta for-
mativa faremos con ela, que pode ser para formar parte dun ciclo formativo, dun cer-
tificado de profesionalidade ou para ofertas de menor duración e, deste xeito, se a
formación é a mesma, estamos integrando a formación continua coa ocupacional e a
regrada.

Todo isto desenvolverémolo de forma organizada e polas canles establecidas; así,
xa presentamos ante o Consello Escolar do Estado o proxecto de real decreto polo que
se regula a nova estrutura da formación profesional específica; é dicir, dos novos títu-
los de formación profesional. Nesta regulación mantense todo o bo que tiñamos no
noso sistema de formación profesional, pero incorporamos unha serie de aspectos que
estamos seguros van mellorar as competencias dos titulados.

Pola súa vez, as administracións laborais terán que elaborar os certificados de pro-
fesionalidade utilizando o mesmo referente —o Catálogo das Cualificacións— e revi-
salos cando proceda.

Aquelas ofertas formativas que non se adapten ao catálogo non terán recoñece-
mento. Iso é moi importante que o teñamos presente; e iso que significa, ¿que alguén
que quere dar formación non a poida dar? Por suposto que si, pero os cidadáns deben
saber que esas ofertas non son acreditables entre tanto esa persoa non pase por un sis-
tema de avaliación, recoñecemento e acreditación para que evidencie alí o que sabe
facer no seu posto de traballo. Se o que sabe facer coincide coa cualificación, recoñe-
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ceráselle tanto nun título coma nun certificado de profesionalidade. É evidente que así
estamos a facer máis eficientes os nosos sistemas de formación para o emprego.

Vexamos nunhas láminas como vai a ser a estrutura dos novos ciclos formativos de
formación profesional específica; é dicir, a formación que conduce a un título de for-
mación profesional.

Será un ciclo formativo, con cualificacións que tomaremos do catálogo, de forma
que esa cualificación leve unidades de competencias análogas a como está agora, pero
coas competencias actualizadas, co que os expertos observarán que se necesita no sis-
tema produtivo e cos correspondentes módulos formativos asociados.

Os módulos formativos teñen diferente duración, en función das competencias que
require a cualificación. Ata agora, había ciclos formativos de entre 1.300, 1.700 e
2.000 horas. Agora temos a previsión de que todos os ciclos formativos sexan de arre-
dor das 2.000 horas de formación; é dicir, dous cursos académicos.

En canto aos requisitos de acceso, hai que establecer os que veñen na normativa
vixente —a Lei de calidade—, considerando, así mesmo, o número importante de pa-
sarelas do sistema educativo.
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O máis significativo —se ben os módulos son de menor duración, para poder com-
patibilizalos coa formación ocupacional e continua— son outros módulos que acom-
pañan o deseño de cada ciclo formativo.

Consideramos importante a potenciación do módulo de formación en centros de
traballo, seguramente non con máis horas, senón con aquelas competencias que a per-
soa necesita e non pode adquirir nun centro de formación.

Outros módulos formativos que formarán parte dos ciclos formativos serán, por
exemplo, un módulo de orientación e relacións laborais, dereitos e deberes das perso-
as para o posto de traballo; un importantísimo é o de prevención e riscos laborais en
cada ciclo formativo, pois coidaremos moito este aspecto; un módulo de tecnoloxías
da información e da comunicación, pero non teórico, senón aplicado ao campo profe-
sional correspondente. Tamén habería que incorporar os idiomas da Comunidade Eu-
ropea que sexan máis apropiados para a competencia profesional; seguramente o in-
glés será o de maior presenza, pero haberá tamén outras competencias onde quizais
sexa mellor o francés, o alemán, etcétera; iso diránnolo os expertos, en función da
competencia lingüística que debe ter o técnico.

Outro módulo que consideramos moi importante é o de creación e xestión de mi-
croempresas, para o desenvolvemento do espírito emprendedor, así como un módulo
que oriente as persoas na asunción de riscos e na creación de empresas e postos de tra-
ballo con asalariados.

A OFERTA MODULAR: OFERTA PARCIAL

Cando se queira organizar a formación dun ciclo formativo, farase do paquete
completo, pero se se quere facer formación parcial —é dicir, dun módulo— e, polo
tanto, acreditar esa unidade de competencia por separado, débese facer nos centros
unha oferta parcial.

Os centros teñen que estar abertos á sociedade porque, ademais dos ciclos forma-
tivos, ás persoas débeselles ofrecer a posibilidade de cursar este módulo ou estoutro,
respondendo ás necesidades que ten, por exemplo, un grupo de persoas. Hai que ser
coherentes; seguramente non se pode facer unha oferta para unha soa persoa, pero se
hai un grupo de persoas no contorno que, para acceder ao emprego ou para promover-
se a outro posto de traballo necesitan unhas competencias que configuran un determi-
nado módulo formativo ou incluso parte del, débeselles facer unha oferta parcial.

Outras cuestións que me interesa resaltar da Lei das cualificacións:
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Os centros integrados de formación profesional

A Lei das cualificacións e de formación profesional establece, así mesmo, un novo
tipo de centros de formación, os centros integrados de formación profesional, que se-
rán aqueles que impartan todas as ofertas formativas: inicial, ocupacional e continua.

Evidentemente, a creación dos centros integrados é competencia das comunidades
autónomas e estou convencido de que as administracións xerarán as condicións para
que neses centros se desenvolvan procesos de avaliación, recoñecemento e acredita-
ción e se establezan plataformas ou instrumentos de información e orientación sóli-
dos, para a mellora da calidade da formación para o emprego.

Un dos obxectivos máis importantes, como dixen, desta lei, é a integración dos ac-
tuais subsistemas de formación profesional —a inicial ou regrada, a ocupacional e a
continua—. Pois ben, os centros integrados é o lugar onde se vai facer realidade ese
obxectivo, por iso é moi importante que as administracións establezan para estes cen-
tros unhas condicións apropiadas.

Os centros integrados teñen que ser centros dinámicos, abertos á sociedade, con
ofertas flexibles para felicitar a aprendizaxe permanente de todos os cidadáns; centros
nos que as empresas poidan actualizar as competencias dos seus traballadores, onde
se poidan formar as persoas en paro para volver reinserilas no traballo; centros nos
que se informe sobre as oportunidades de aprendizaxe e de emprego, nos que as per-
soas poidan ser avaliadas das competencias que posúen; en definitiva, centros dos que
a comunidade educativa e a sociedade do contorno estean orgullosos, tanto da calida-
de da formación que imparte coma dos servizos que lles presta.

Pois ben, para que o centro integrado poida dar resposta a estas e outras esixen-
cias, evidentemente, ten que ter unha dirección competente, con capacidade de deci-
sión e que xestione ben os recursos. Esta é a razón pola que a Lei das cualificacións e
da formación profesional establece que a dirección dos centros públicos integrados
será designada pola Administración autonómica, conforme aos principios de mérito,
capacidade e publicidade; así mesmo, os órganos colexiados do centro deberán ser re-
visados nas súas funcións.

Os centros de referencia nacional (CRN)

Pero, mediante a Lei das cualificacións e da formación profesional, ademais dos
centros integrados, créanse, así mesmo, os centros de referencia nacional para os dife-
rentes sectores profesionais.

A lei establece que os CRN se establecerán por comunidade autónoma, para os di-
ferentes sectores produtivos mediante convenio. Isto parece o lóxico, xa que non se
trata de que a Administración do Estado teña centros de titularidade propia repartidos
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por toda a xeografía, senón que do que se trata é de dispoñer de bos centros de inno-
vación e experimentación, un por sector, no que se poidan concentrar recursos das ad-
ministracións e do propio sector para experimentar, para innovar, para ir por diante
dos acontecementos, para formar os formadores das cualificacións do sector, que fun-
cionen a modo de centros de transferencia tecnolóxica. 

En fin, trátase dun referente do sector, dun lugar de encontro, do que estean orgu-
llosos o sector e as administracións na súa relación con outros países, no que se poi-
dan organizar congresos e reunións de importancia.

Para concluír, quixera insistir en que estamos nunha sociedade cambiante na que a
norma é o cambio. Non podemos actuar se non é de maneira ordenada e coordinada,
porque todas as persoas deste país deben ter acceso á cualificación. Todas. Estamos
falando desde a formación máis básica ata a universitaria e estamos falando desde as
idades máis temperás ata a que a persoa queira. Para iso, os nosos sistemas de forma-
ción profesional teñen que adaptarse. Non basta con deseñar o sistema de cualifica-
cións e de seguir implantando ciclos formativos que non responden nin ás necesidades
das persoas do contorno nin ás do sistema produtivo.
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Non se pode implantar un ciclo formativo e mantelo nun mesmo lugar, por exem-
plo, vinte anos, xerando titulados que non se requiren no mercado do traballo. O sis-
tema de educación e formación ten que adecuarse ás necesidades, aínda que todos sa-
bemos que iso ten un custo. Evidentemente, requírese que os profesionais da
educación e da formación sexan sensibles, teñen que sufrir a adaptación correspon-
dente, se ben, para iso hai que lles axudar todo o posible. 

Da calidade que teña a formación que se imparte no noso sistema de educación e
formación vai depender o éxito do Sistema Nacional das Cualificacións Profesionais
pero, sobre todo, a valoración que a sociedade teña da formación profesional. Se non
somos flexibles e non conseguimos proporcionar a cualificación necesaria, evidente-
mente cada empresario terá que buscar a vida onde poida e prescindir do sistema de
educación e formación, pagado con fondos públicos.

Por outra parte, é moi importante a participación de todos. Non é posible desen-
volver un Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais, se non é coa participación
das administracións e a dos axentes sociais.

Non sería xusto rematar sen dicirlles que os conselleiros e os servizos técnicos do
Consello Escolar do Estado teñen un papel moi relevante na formación para o empre-
go. Axustar as propostas normativas, que teñen que ser aquí informadas, para que to-
dos aqueles aspectos, que son básicos, se vexan reflectidos na norma, e velar porque
se cumpran nos diferentes lugares de formación onde temos responsabilidades, é moi
importante.

O debate é importante sempre, pero nun órgano coma este, o máis representativo
da comunidade educativa, é o motor dos cambios.

Quero aproveitar esta oportunidade que me brindan para agradecerlles o seu esfor-
zo, a súa comprensión e, sobre todo, o talante tanto do presidente coma de todos e
cada un dos conselleiros que, coas súas intervencións, sen lugar a dúbidas, contribuí-
ron á mellora dos nosos proxectos.

Pois ben, eu estou convencido de que a formación profesional e a formación xeral
é tarefa de moitos e que nos interesa a todos. Isto dicíao un célebre matemático que vi-
viu entre 1861 e 1943. Fíxense xa como se prevía o futuro, un futuro incerto que todos
nós debemos traballar para facelo mellor.

“No pasado, o intervalo entre cambios era moito maior que a vida hu-
mana...; hoxe é o contrario e, polo tanto, a nosa formación debe preparar-
nos para unha continua novidade de condicións de vida”.

Alfred Whitehead (1861-1943)

Grazas
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I. 2 PLAN GALEGO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
M.ª Pilar del Mar Pérez Marsó2

“Unha aprendizaxe para toda a vida”, no Plan Galego de Formación Profesional:
plans de mellora e centros integrados

INTRODUCIÓN

No actual panorama de globalización dos mercados de traballo e de constante
avance das tecnoloxías da información e da comunicación, a necesidade de establecer
estratexias coordinadas para a formación e o emprego que postula a Unión Europea,
oriéntase, con especial énfase, cara á consecución dunha poboación activa cualificada
e apta para a mobilidade e a libre circulación, importancia que resalta expresamente o
Tratado da Unión Europea.

Hoxe en día, a formación e o emprego son dous factores que van indisolublemen-
te unidos e que nos preocupan cada vez máis a todos. Este feito vén motivado polos
cambios constantes que se producen no mercado laboral e polos papeis profesionais
que deben desenvolver os traballadores durante a súa vida activa, cambios que lles esi-
xen, en definitiva, unha reciclaxe permanente.

A clave para manterse e progresar no mercado laboral depende, en boa medida,
das competencias profesionais dos traballadores, así como tamén da súa capacidade
de adaptación ás esixencias que xorden debido, entre outros factores, á evolución dos
perfís profesionais, aos procesos de globalización e descentralización dos mercados
de traballo e á libre circulación das persoas e mercadorías.
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O mercado laboral demanda cada vez man de obra máis cualificada, capaz de rea-
lizar tarefas máis diversificadas e precisas, nas que as tecnoloxías da información e da
comunicación teñen cada día un protagonismo maior. Por este motivo, faise preciso
que, ademais da formación básica, os traballadores reciban formación complementa-
ria que amplíe os seus coñecementos e habilidades e que lles permita unha mellora
continua na súa profesión.

Este feito require dun traballo colaborativo entre as administracións públicas, ins-
titucións, organismos, entidades e persoas directa ou indirectamente implicadas na
formación e no emprego, colaboración que se debe acentuar no caso de persoas que
teñen algunha discapacidade de carácter físico, cognitivo ou sensorial, para axudarlles
a conseguiren a plena inclusión na sociedade e no mercado de traballo.

Por outra parte, faise necesario fomentar na sociedade a cultura emprendedora, xa
que non todas as persoas poden alcanzar un posto de traballo como asalariados nunha
empresa privada ou na Administración pública. Por esta razón, cómpre que as persoas
coñezan outras alternativas laborais, tales como a creación da propia empresa ou o tra-
ballo como socio dunha sociedade cooperativa, por exemplo. As persoas deben coñe-
cer as accións que teñen que realizar para traballar como autónomos e cales son as
axudas e subvencións ás que teñen dereito, tanto de carácter público coma privado.

I. NECESIDADE DA FORMACIÓN AO LONGO DA VIDA

Para progresar no mercado laboral e mellorar as expectativas profesionais, as per-
soas deben ter ao seu alcance a posibilidade de realizar unha reciclaxe permanente a
través das diferentes vías de formación ou mesmo da aprendizaxe adquirida no posto
de traballo. 

A formación ao longo da vida require da necesaria coordinación e integración dos
diferentes subsistemas de formación e cualificación profesional, para lles ofrecer aos
cidadáns a posibilidade de construír para si mesmos proxectos vitais cada vez máis sa-
tisfactorios para os seus intereses e expectativas.

O actual sistema de formación profesional baséase nos principios de igualdade de
acceso á formación profesional e de participación conxunta dos poderes públicos e
dos axentes sociais. Este sistema de ensinanza debe fomentar a formación ao longo da
vida, integrando coherentemente as diferentes ofertas formativas e instrumentando un
sistema de avaliación, recoñecemento e a acreditación das cualificacións profesionais
no ámbito nacional, como mecanismo favorecedor da homoxeneización, dos niveis de
formación e acreditación profesional cara ao libre movemento dos traballadores e dos
profesionais, no ámbito do mercado que supón a Unión Europea. 
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Por outra parte, a aprendizaxe permanente constitúe un factor esencial na socieda-
de do coñecemento. Por esta razón, para propiciar o acceso universal e continuo á for-
mación, as administracións públicas deben adaptar as ofertas formativas ás demandas
dos destinatarios, priorizando as ofertas dirixidas a colectivos con maiores dificulta-
des de inserción sociolaboral, de forma que se prevexa a exclusión social e que, ao
mesmo tempo, se oferten actividades motivadoras que promovan, así mesmo, novas
aprendizaxes.

A formación e o emprego son dous aspectos que nos acompañan a todos ao longo
da nosa vida, polo que é relativamente frecuente alternar períodos de formación con
períodos de experiencia laboral e tamén é usual atoparnos cada vez con máis persoas
que compaxinan o traballo coa formación, no empeño de mellorar profesionalmente e
de acceder a postos de traballo de máis responsabilidade ou cambiar a ocupación que
desenvolven por outra que lles resulte máis atractiva ou que estea mellor remunerada.

Por iso, pese ao descenso da natalidade en España, dáse a circunstancia de que ano
tras ano son máis as persoas que se esforzan por conseguir un título de formación pro-
fesional ou universitario que amplíe a formación inicial recibida. Esta situación esixe,
por unha banda, que as administracións educativas analicen as demandas sociais e as
necesidades de titulados do mercado laboral para incrementar, ano tras ano, a oferta
formativa e crear titulacións novas acordes cos novos leitos de emprego e coas profe-
sións emerxentes e, por outra banda, para ofrecer un ensino de calidade, cómpre que
periodicamente se revisen os plans de estudos e os currículos que se imparten, co fin
de conectar a formación co emprego, como recolle acertadamente a Declaración de
Boloña.

As administracións públicas, en colaboración cos axentes sociais, deben tamén
ofrecer información e orientación profesional en materia de formación e emprego para
que o alumnado, familias, traballadores activos, demandantes de emprego e sociedade
en xeral, coñezan as ofertas de formación existentes, as posibilidades de inserción e
reinserción laborais e a mobilidade e promoción profesional. Para conseguir este ob-
xectivo, é necesario contar con servizos integrados de información e orientación profe-
sional e con redes informáticas que ofrezan información unificada, fiable e actualizada
en materia de formación e emprego, no eido autonómico, estatal e europeo.

Neste sentido, o Plan Galego de Formación Profesional recolle a planificación da
oferta de formación profesional ata o ano 2006 e establece un plan integrado de for-
mación, orientación e cualificación profesional na comunidade autónoma. Para desen-
volver este plan realízanse actuacións coordinadas entre a Administración educativa, a
Administración laboral e os axentes sociais, para lles posibilitar ás persoas da nosa co-
munidade a formación que demandan ao longo da súa vida e tamén para conseguir
que as empresas dispoñan da man de obra cualificada que precisan.
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Estou convencida de que cada vez é máis necesario fomentar entre a sociedade a
necesidade de continuación de estudos unha vez rematado o período de formación ini-
cial. Por este motivo, entre as iniciativas da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria está a de incentivar a continuación de estudos universitarios dos titula-
dos de formación profesional de grao superior, xa que estes teñen acceso directo,
como sabedes, a certas titulacións universitarias de primeiro ciclo (15%) e de 1º e 2º
ciclo (7%). Trátase de estudos relacionados co campo profesional das ensinanzas de
formación profesional cursadas. Ademais, para favorecer a continuación de estudos
universitarios destes alumnos, desde a Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria estase negociando coas universidades de Santiago e de Vigo para que, con
base nos currículos dos estudos universitarios e dos ciclos superiores de formación
profesional específica, se establezan correspondencias entre ambas as ensinanzas e se
analice a posibilidade de validación dalgúns créditos dos estudos universitarios por
módulos dos ciclos formativos de grao superior, para o alumnado procedente de for-
mación profesional que inicie estudos universitarios nalgún campus do Sistema Uni-
versitario de Galicia.

Para conseguir este obxectivo realizáronse, ademais, outras actuacións e, entre
elas, podemos sinalar as seguintes:

• Sinatura dun convenio marco de colaboración entre a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria e as universidades galegas cara ao establecemento
de validacións de módulos formativos de formación profesional específica de
grao superior, por créditos das titulacións universitarias correspondentes ao Sis-
tema Universitario de Galicia. 

• Sinatura de convenios específicos, onde figuren as equivalencias entre módu-
los e créditos universitarios que faciliten o acceso dos técnicos superiores de
formación profesional a titulacións universitarias.

En definitiva, a formación profesional e a universidade deben involucrarse de ma-
neira directa e cada vez con maiores puntos de encontro, xa que a formación ao longo
da vida abre novos ámbitos de actuación para ambas; a complementariedade e a cola-
boración teñen que ser, sen dúbida, un factor que contribúa ao desenvolvemento mu-
tuo. Ademais, cada parte do sistema deberá buscar, cos axentes implicados, respostas
aos retos de futuro, co obxectivo de contribuír á evolución que a sociedade e o merca-
do laboral necesitan.

II. O SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIÓNS PROFESIO-
NAIS

Como sabemos, en España, a Lei das cualificacións e da formación profesional
promúlgase no ano 2002 no marco dos obxectivos recollidos no tratado da Unión Eu-
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ropea, de promoción do progreso económico e social, de consecución dun alto nivel
de emprego e de fortalecemento da cohesión económica e social, nun espazo no que
se garanta a libre circulación das persoas.

A formación profesional concíbese nesta lei como un conxunto de accións forma-
tivas que capacitan para o desenvolvemento cualificado das distintas profesións, favo-
recendo o acceso ao emprego e a participación activa na vida social, cultural e econó-
mica. Inclúense aquí as ensinanzas de formación profesional inicial, as accións de
inserción e reinserción laboral dos traballadores e as actividades orientadas á forma-
ción continua no posto de traballo. 

Esta lei contempla a creación de centros integrados de formación profesional nos
que se imparta formación inicial, ocupacional e continua. En Galicia, no marco do
Plan Galego de Formación Profesional, contamos xa con seis centros integrados de
formación profesional, catro deles dependentes da Administración educativa, nos que
se imparten os tres tipos de formación profesional citados.

Pola súa parte, o Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais constitúe o ele-
mento central arredor do cal xira a reforma abordada pola Lei das cualificacións e da
formación profesional, xa que establece o marco para garantir a correspondencia en-
tre as cualificacións profesionais e as necesidades do mercado de traballo.

Este Sistema Nacional de Cualificacións debe promover e desenvolver a integra-
ción das ofertas de formación profesional, a través do Catálogo Nacional de Cualifi-
cacións Profesionais, eixe fundamental do sistema de formación profesional, así como
a avaliación e acreditación das correspondentes competencias profesionais.

O Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais é o instrumento que estrutura
sistematicamente as cualificacións profesionais identificadas no sistema produtivo e es-
tablece, mediante un catálogo modular, a formación asociada ás ditas cualificacións.
Este catálogo nacional determina, polo tanto, o marco para establecer os títulos e os cer-
tificados de profesionalidade, así como para a avaliación, o recoñecemento e a acredita-
ción das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías
non formais de formación, acreditación que será válida en todo o territorio nacional.

As principais finalidades do Catálogo Nacional das Cualificacións son as de posi-
bilitar a integración das ofertas de formación profesional, adecuándoas ás característi-
cas e demandas do sistema produtivo, promover a formación ao longo da vida e faci-
litar a mobilidade dos traballadores, así como a unidade do mercado de traballo. Todo
isto, garantindo os niveis básicos de calidade que se derivan da permanente observa-
ción e análise do sistema produtivo e das demandas da sociedade. Para o logro destas
finalidades, é necesario:

Identificar e definir as cualificacións profesionais máis significativas que, en cada
momento, require o sistema produtivo.
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Establecer os contidos formativos básicos que en cada caso resulten necesarios, co
fin de que as ofertas formativas garantan a adquisición das competencias profesionais
máis apropiadas para o desenvolvemento profesional.

Facilitarlles aos interesados información e orientación sobre as oportunidades de
aprendizaxe e formación para o emprego, os procedementos de avaliación, recoñece-
mento e acreditación das competencias profesionais, así como información para esta-
blecer as ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas e, en
definitiva, para favorecer o investimento público e privado na cualificación dos cida-
dáns, mediante un proceso de formación permanente.

A organización das cualificacións no catálogo nacional realizarase por familias
profesionais, atendendo a criterios de afinidade da competencia profesional, tendo en
conta o actual Catálogo de Títulos de Formación Profesional e o repertorio de certifi-
cados de profesionalidade, o que facilitará, sen dúbida, a integración e a transparen-
cia, así como o coñecemento e difusión das cualificacións entre os cidadáns e posibi-
litará, por outra parte, unha mellor oferta das accións formativas.

As cualificacións do catálogo nacional estrutúranse en unidades de competencia
profesionais, que constitúen a unidade mínima susceptible de recoñecemento e acre-
ditación. A formación asociada estrutúrase en módulos formativos que toman como
referencia as unidades de competencia e constitúen as unidades mínimas para estable-
cer a formación conducente a títulos e certificados de profesionalidade.

A través deste Catálogo Nacional de Cualificacións, o Sistema Nacional de Cuali-
ficacións e Formación Profesional promoverá a consecución dunha oferta formativa
de calidade, actualizada e adecuada aos distintos destinatarios, en atención aos requi-
rimentos de cualificación do mercado laboral e procurando, cando sexa necesario,
compensar riscos de exclusión social.

Por outra parte, a necesidade de achegar os títulos de formación profesional á rea-
lidade do sistema produtivo e do mercado de traballo, ofrecendo novas especialidades
naqueles ámbitos da produción deficitarios da formación adecuada, aconsella apostar
pola innovación nun contexto de transformación do tecido produtivo e do emprego,
incorporando os novos contidos da formación, contemplados nas directrices fixadas
pola Unión Europea.

Neste sentido, a propia Lei das cualificacións e da formación profesional sinala
expresamente que existen as chamadas áreas prioritarias nas ofertas formativas e in-
clúe as relativas ás tecnoloxías da información e da comunicación, idiomas dos países
da Unión Europea, prevención de riscos laborais, así como aquelas que se contemplen
dentro das directrices marcadas pola Unión Europea.

Cómpre, polo tanto, ter a necesaria información sobre as profesións emerxentes e
sobre os novos leitos de emprego nos que previsiblemente se vaian xerar máis postos
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de traballo e nos que, en consecuencia, sexa máis doado atopar un posto laboral axei-
tado ao perfil profesional. A adecuación da formación aos requirimentos do sistema
produtivo esixe adaptar as ofertas formativas á realidade socioeconómica, mediante a
identificación, actualización e definición das necesidades de cualificación e a forma-
ción requirida.

III. PROXECTO ERA

A certificación das cualificacións profesionais a través da experiencia laboral ou
mediante a formación realizada fóra dos centros educativos é unha tarefa bastante co-
mún nalgúns países da Unión Europea, entre os que podemos salientar Francia, Ingla-
terra ou Alemaña, por citar só algúns dos pioneiros neste terreo. En España, esta posi-
bilidade recóllese na Lei das cualificacións e da formación profesional e estase
empezando a desenvolver agora mediante o proxecto experimental ERA, que coordi-
na o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración co Insti-
tuto Galego das Cualificacións, organismo dependente da Consellería de Asuntos So-
ciais, Emprego e Relacións Laborais, está participando neste proxecto para a avalia-
ción, recoñecemento e acreditación das competencias profesionais da poboación
traballadora, do que ides ter ampla información neste congreso. Pretende dar resposta
a unha crecente demanda social de moitas persoas que están no mundo laboral e que
queren acreditar oficialmente os seus coñecementos adquiridos mediante o traballo
desenvolvido ao longo da súa vida profesional.

Trátase dunha iniciativa que lles ofrece a moitos traballadores a posibilidade de
adquiriren unha certificación oficial da Administración educativa e da Administración
laboral, que lles vai permitir acreditar o seu saber profesional relacionado cunha cua-
lificación oficial recoñecida polo sector produtivo coa que poder competir con maio-
res posibilidades no mercado laboral, xa que estas persoas van contar cunha certifica-
ción que con anterioridade non tiñan, pese a ter os coñecementos necesarios
adquiridos, neste caso, fóra das aulas e dos centros de ensino.

IV. A CALIDADE NOS CENTROS DE FORMACIÓN

O sistema de formación debe contar con altos niveis de calidade. Por iso, a avalia-
ción da calidade do sistema debe conseguir a adecuación permanente ás necesidades
do mercado de traballo e correspóndelles ás administracións públicas velar pola cali-
dade das ofertas formativas nos seus respectivos ámbitos. 

Unha das principais directrices do Plan Galego de Formación Profesional recolle
que todas as accións de formación, avaliación e certificación da competencia e orienta-
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ción profesional deberán perseguir altos niveis de calidade. De acordo con estas direc-
trices, estanse desenvolvendo desde a Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria unha serie de iniciativas, principiadas no curso 2000-2001, encamiñadas á posta
en marcha de redes de centros educativos de calidade, que establezan mecanismos de
mellora continua co obxectivo de alcanzar as certificacións ISO para centros de forma-
ción na perspectiva da calidade total. Na actualidade, xa contamos con tres centros cer-
tificados, número que agardamos ampliar nun prazo de tempo relativamente curto.

V. A MELLORA CONTINUA DA CALIDADE DOS CENTROS E OS
CENTROS INTEGRADOS EN GALICIA

O Plan Galego de Formación Profesional foi elaborado no seo do Consello Galego
de Formación Profesional por representantes da Administración autonómica e dos
axentes sociais e aprobado pola Xunta de Galicia en xuño de 2001. Este plan contén
as directrices polas que se rexen as ensinanzas de formación profesional en Galicia e
recolle a súa planificación para o período 2001-2006. Constitúe o instrumento básico
que lle garante á poboación galega a consecución dunha formación profesional adap-
tada ás demandas de man de obra cualificada que precisa o tecido produtivo e ten
como fin último o pleno emprego.

V. 1. MELLORA CONTINUA DA CALIDADE NOS CENTROS FORMATIVOS

No marco do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional e no
Plan Galego de Formación Profesional contémplase a permanente avaliación do siste-
ma para garantir a súa calidade. A avaliación da calidade do sistema debe conseguir a
súa adecuación permanente ás necesidades do mercado de traballo.

En Galicia, desde o curso 2000-2001 estanse desenvolvendo diversas iniciativas
para poñer en marcha plans de mellora nos centros educativos; entendendo a xestión
da calidade para a mellora continua como unha fonte para o desenvolvemento persoal
e profesional das persoas que integran unha organización, como un método que ase-
gura os procedementos mentres está aberto á innovación, como un enfoque que sa-
lienta a importancia das actitudes, da motivación e das relacións humanas entre o per-
soal e que, en definitiva, busca aumentar a produtividade e a satisfacción do cliente.

Estas accións están encamiñadas á posta en marcha de redes de centros educativos
de calidade que pretenden conseguir as seguintes finalidades:

Promover proxectos e equipos de mellora nos centros e a súa formación en calida-
de mediante a colaboración na rede.

Favorecer o intercambio de experiencias e recursos, así como dinámicas e ritmos
de traballo.

FORMACIÓN PROFESIONAL E EMPREGO

52



Os plans de mellora que se pretenden levar a cabo na Rede de Centros Educativos
de Calidade da comunidade autónoma baséanse nos seguintes principios comúns:

Partir dun diagnóstico explícito da situación relativo á área ou áreas nas que se
pretende centrar o plan de mellora.

Procurar que a identificación das áreas de mellora sexa obxectiva e se apoie en fei-
tos ou resultados.

Tratar de que os obxectivos de mellora sexan realistas, concretos, avaliables e al-
canzables nun curso escolar, aínda que sexan susceptibles de integrarse como parte
dun plan de mellora de carácter plurianual.

Deberanse explicitar os obxectivos, os procedementos e actuacións previstas, as
persoas responsables da súa execución, os recursos e apoios necesarios, a súa tempo-
ralización e un plan de avaliación.

Deberanse implicar as persoas, desde unha orientación participativa e baixo o im-
pulso asociado a un liderado efectivo por parte da dirección do centro.

Todo isto reportará a documentación dos procesos que se desenvolven nos centros
educativos, prestando especial atención á oferta educativa, á acollida do alumnado, ao
proceso de ensinanza/aprendizaxe, así como á avaliación e á orientación educativa e
profesional.

V. 2. A REDE GALEGA DE CENTROS PARA A CALIDADE (RGCC)

Na actualidade, a Rede Galega de Centros para a Calidade está integrada por 65
centros, distribuídos en cinco redes:

A primeira (RG1), integrada por 6 institutos de educación secundaria con ensinan-
zas de formación profesional, constitúese no curso 2000-2001.

A segunda (RG2), integrada por 10 centros, constitúese no curso 2001-2002. 

Nela, ademais de centros de educación secundaria, tamén se integra unha escola
oficial de idiomas e un centro de formación e recursos do profesorado.

A terceira (RG3), integrada por 10 centros, constitúese no curso 2002-2003. Nes-
ta rede, ademais de institutos de educación secundaria, tamén se integra un colexio de
educación primaria e un colexio rural agrupado.

A cuarta (RG4 e RG4-CFR), integrada por un total de 19 centros, constitúese no
curso 2003-2004. Na rede RG4, ademais de institutos de educación secundaria, inté-
granse 2 colexios de educación infantil e primaria e dous conservatorios de música. 

No curso actual 2004-2005 hai, dentro da rede de calidade, un total 65 centros e
catro deles xa están certificados na actualidade.
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A Administración educativa ofrécelles asesoramento e formación aos centros da
Rede Galega de Centros de Calidade, mediante o apoio constante doutros centros que
xa están certificados, actividades formativas programadas no Plan Anual dos Centros
de Formación e Recursos do Profesorado, así como a celebración de sesións informa-
tivas, encontros, etc., onde participan os directores e os responsables de calidade dos
centros. A participación nas ditas actividades ten a consideración de actividade de for-
mación para efectos de sexenios, concursos de traslados, etc.

V.3. CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesio-
nal (BOE do 20 de xuño) prevé a creación de centros integrados de formación profe-
sional, nos que se poidan impartir as ofertas formativas relativas aos títulos e certifi-
cados de profesionalidade referidas ao Catálogo Nacional de Cualificacións
Profesionais.

O sistema integrado de cualificacións e formación profesional que contempla o
Plan Galego de Formación Profesional ten como unha das accións importantes a cre-
ación dunha Rede de Centros Integrados de 

Formación Profesional.

Esta rede integrada de centros constitúe a estrutura formativa capaz de lle ofrecer á
poboación galega programas de formación asociados ao Sistema de Cualificacións, es-
treitamente vinculados cos principais sectores produtivos de Galicia. Estes centros in-
tegrados, ademais de ofrecer programas de formación en diferentes modalidades —FP
inicial ou regrada, FP ocupacional, FP continua, iniciación profesional, apoio á apren-
dizaxe, etc.— deberán manter estreita conexión cos centros de traballo e realizar acti-
vidades de innovación e desenvolvemento da formación profesional, de formación do
profesorado, de avaliación da competencia e de información e orientación profesional.

En Galicia créase, mediante o Decreto 325/2003, do 18 de xullo (DOG do 4 de
agosto), unha Rede de Centros Integrados de Formación Profesional, con carácter ex-
perimental, constituída inicialmente por seis centros que responden ás características
propostas polo Consello Galego de Formación Profesional. Esta rede foi ampliada en
catro centros, mediante unha nova convocatoria pública, polo que na actualidade se
conta con 10 centros integrados, oito pertencentes á Administración educativa e dous
á Administración laboral.

A oferta formativa dos centros integrados debe ter como base os ciclos formativos
e certificados de profesionalidade vixentes, en tanto non se desenvolva o Catálogo
Modular Integrado, aínda que tamén poidan ofrecer, con carácter experimental, outras
actividades relacionadas con cualificacións de carácter estratéxico para a economía
galega.
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Centros integrados de formación profesional en Galicia

Centro Dependencia Localidade Provincia

IES Compostela Consellería de Educación e Ordenación Santiago de 
Universitaria Compostela A Coruña

IES Paseo das Pontes Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria A Coruña A Coruña

IES Coroso Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Ribeira A Coruña

IES Porta da Auga Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Ribadeo Lugo

Centro Nacional de Consellería de Asuntos Sociais, Santiago de 
FPO de Santiago de Emprego e Relacións Laborais Compostela A Coruña
Compostela

Centro de FPO de Consellería de Asuntos Sociais,
Coia Emprego e Relacións Laborais Vigo Pontevedra

IES A Farixa Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Ourense Ourense

IES Fene Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Fene A Coruña

IES Carlos Oroza Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Pontevedra Pontevedra

IES Politécnico de Vigo Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Vigo Pontevedra

CONCLUSIÓNS

Gustaríame finalizar a miña intervención afirmando que a formación profesional
ten que afrontar novos retos, entre os que cabe salientar o seu carácter transnacional,
xa que, como sabemos, as fontes de formación e de emprego non se localizan a cotío
en lugares xeográficos concretos, senón nun espazo cada vez máis amplo e global,
polo que se precisa da necesaria formación e orientación ao longo da vida das perso-
as, que lles posibilite desenvolver actividades formativas e laborais, non só no seu ám-
bito máis inmediato, senón tamén en espazos máis globais e nos que se deberá com-
partir formación e traballo con persoas pertencentes a outras culturas, ideoloxías,
etnias, nacionalidades ou rexións.

Desexo que esta V Congreso Internacional de Formación para o Traballo nos sirva
para coñecer as diferentes iniciativas que se están desenvolvendo na actualidade de
cara á integración dos distintos sistemas de formación no marco da converxencia eu-
ropea, na liña de avanzar cara a sistemas unificados de formación para o traballo,
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como retos máis importantes das políticas educativas e de formación nos procesos de
entroncamento con sistemas produtivos e de comunicación entre os países da Unión
Europea.

Espero, así mesmo, que este congreso promova iniciativas que fomenten accións
coordinadas e experiencias compartidas en materia de formación e emprego entre
dous países veciños e con moitos vínculos en común.

Moitas grazas.
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I. 3 FORMACIÓN PROFESIONAL E 
EMPREGO EN GALICIA3

1.- SITUACIÓN ACTUAL DA FORMACIÓN PROFESIONAL NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA

1.1.- Formación regrada

1.1.1.- Ciclos formativos de grao medio e grao superior

1.1.2.- Programas de garantía social en centros educativos

1.1.3.- Outras ensinanzas profesionalizadoras: artes plásticas e deseño

(Número de alumnos matriculados en primeiro curso por familia profesional)

1.2.-Outras ofertas de formación profesional

1.2.1.-Formación ocupacional

1.2.2.-Formación continua

1.3.-Programas europeos de formación profesional nos que participa a Comunida-
de Autónoma de Galicia

(Número de alumnos que participan en cada un deles)

1.4.-Plan autonómico e órganos creados para o desenvolvemento da formación
profesional

1.4.1.-Plan Galego de Formación Profesional

1.4.2.-Órganos creados para o desenvolvemento da formación profesional

1.5.-Representación da Comunidade Autónoma de Galicia no Consello Xeral da
Formación Profesional

3. Este estudo foi realizado a petición do Consello Escolar de Galicia por persoal técnico da Dirección Xe-
ral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, con vistas aos XV Encontros de Consellos Esco-
lares de Comunidades Autónomas e do Estado.



1.6.-Mellora continua da calidade nos centros formativos

1.7.-Proxecto de conformación de módulos formativos con créditos de estudos
universitarios

2.-ASPECTOS SUBSTANTIVOS DA FORMACIÓN PROFESIONAL

2.1.-Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profe-
sional

2.1.1.-Sistema Nacional das Cualificacións e a Formación Profesional

2.1.1.1.-Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

2.1.1.2.-Catálogo Modular de Formación Profesional

(Colaboración das comunidades autónomas no seu desenvolvemento)

2.1.2.-Sistemas de recoñecemento, avaliación, cualificación e rexistro das cua-
lificacións profesionais
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1. SITUACIÓN ACTUAL DA FORMACIÓN PROFESIONAL NA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. O PLAN GALEGO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

O Plan Galego de Formación Profesional foi elaborado no seo do Consello Galego
de Formación Profesional por representantes da Administración autonómica e dos
axentes sociais e aprobado pola Xunta de Galicia en xuño de 2001. Contén as direc-
trices polas que se rexen as ensinanzas de formación profesional en Galicia e recolle a
súa planificación para o período 2001-2006. Constitúe o instrumento básico que lle
garante á poboación galega a consecución dunha formación profesional adaptada ás
demandas de man de obra cualificada que preceda o tecido produtivo e ten como fin
último o pleno emprego.

1.1. FORMACIÓN REGRADA

No curso escolar 1994-95 iniciouse en Galicia a implantación gradual con carácter
anticipado dos ciclos formativos de formación profesional específica, o que permitiu
a adaptación progresiva do novo sistema de formación profesional á realidade socioe-
ducativa galega, ao mesmo tempo que se ían extinguindo as ensinanzas de formación
profesional derivadas da Lei xeral de educación de 1970.

Froito desta experiencia, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
presentou, o 23 de xullo de 1998, a oferta específica de ensinanza postobrigatoria en
Galicia, que planifica a distribución destas ensinanzas nos centros públicos da Comu-
nidade Autónoma de Galicia a partir do curso 2000-20014, no que, segundo o calenda-
rio de aplicación da LOXSE, se xeneraliza a oferta dos ciclos de grao medio, e no cur-
so 2002-2003 os de grao superior. Esta oferta formativa toma como referencia as 53
comarcas de Galicia, tendo en conta o tecido produtivo de cada unha delas.

1.1.1.-Ciclos formativos de grao medio e grao superior

Mediante o Decreto 239/1995, do 28 de xullo (DOG do 16 de agosto), establécese
a ordenación xeral das ensinanzas de formación profesional e as directrices sobre os
seus títulos.

Na actualidade, están implantados en Galicia un total de 99 títulos formativos di-
ferentes das 22 familias profesionais, sobre un catálogo de 142 títulos publicados polo
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Goberno do Estado. Esta oferta distribúese, como xa se indicou, polas 53 comarcas de
Galicia, tendo en conta as peculiaridades laborais de cada unha.

Alumnos de primeiro ano matriculados en ciclos formativos de grao medio e superior 
en centros sostidos con fondos públicos. Cursos 2002/03 e 2003/04

ALUMNOS DE ALUMNOS DE ALUMNOS
FAMILIA PROFESIONAL PRIMEIRO ANO PRIMEIRO ANO TOTAIS

Ciclos Medios Ciclos Superiores

2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004

ACTIVIDADES AGRARIAS 168 196 131 130 299 326

ACTIVIDADES FÍSICAS E 
DEPORTIVAS 97 87 292 264 389 351

ACTIVIDADES 
MARÍTIMO-PESQUEIRAS 165 123 184 120 349 243

ADMINISTRACIÓN 1250 1371 1321 1289 2571 2660

COMERCIO E MARKETING 431 547 421 434 852 981

COMUNICACIÓN, IMAXE E SON 94 91 155 88 249 179

EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 29 35 460 430 489 465

ELECTRICIDADE E 
ELECTRÓNICA 1339 1160 898 842 2237 2002

FABRICACIÓN MECÁNICA 567 542 182 136 749 678

HOSTALERÍA E TURISMO 581 620 664 596 1245 1216

IMAXE PERSOAL 388 402 165 159 553 561

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 58 56 71 58 129 114

INFORMÁTICA 0 0 1227 1205 1227 1205

MADEIRA E MOBLE 254 233 45 45 299 278

MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
AUTOPROPULSADOS 867 842 178 179 1045 1021

MANTEMENTO E SERVIZOS Á 
PRODUCIÓN 300 307 148 152 448 459

QUÍMICA 160 140 232 217 392 357

SANIDADE 628 967 933 888 1561 1855

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E 
Á COMUNIDADE 0 0 388 451 388 451

TEXTIL, CONFECCIÓN E PEL 67 47 22 21 89 68

VIDRO E CERÁMICA 11 6 0 0 11 6

TOTAL ALUMNOS 7454 7772 8117 7704 15571 15476
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Formación en centros de traballo

Nos dous últimos cursos escolares —2001-2002 e 2002-2003—, un total de
15.506 empresas acolleron alumnos de formación profesional para realizar nas súas
instalacións a formación en centros de traballo. No curso 2002-2003, participaron un
total de 7.029 empresas dos diferentes sectores profesionais, que abarcan as 22 fami-
lias profesionais implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ten operativo un programa
de axudas aos alumnos para realizar a formación en centros de traballo e establécese a
contía desta axuda en función da distancia á empresa, desde o centro educativo ou do
domicilio familiar. Destas axudas benefícianse os alumnos de ciclos medios e supe-
riores, así como de programas de garantía social.

Axudas para a realización da formación en centros de traballo nos cursos 
2001-2002 e 2002-2003.

Curso escolar Alumnos beneficiados Contía total
2001-2002 14.086 2.103.542 E
2002-2003 13.222 2.074.765,75 E

ESTANCIAS FORMATIVAS EN EMPRESAS PARA O PROFE-
SORADO 

A partir do curso 1997-98, iníciase en Galicia un plan de estancias formativas en
empresas para o profesorado de formación profesional específica, co obxectivo de que
este coñeza in situ os procesos produtivos que se desenvolven no mundo empresarial.

Estas estancias están destinadas a funcionarios docentes en servizo activo que im-
partan módulos de formación profesional específica en centros dependentes da Admi-
nistración educativa.

Os seus obxectivos básicos son os seguintes:

• Acercar o profesorado ao mundo empresarial para que coñeza os procesos pro-
dutivos que alí se desenvolven e para que poida perfilar mellor o programa for-
mativo dos alumnos nos centros de traballo.

• Reforzar as relacións escola-empresa e incrementar no profesorado un coñece-
mento real dos aspectos emerxentes nos procedementos técnicos.

• Mellorar a calidade das ensinanzas de formación profesional, mediante o con-
tacto directo dos profesionais da educación co mundo produtivo.

As estancias formativas en empresas teñen unha duración media dun mes, aínda
que este período pode oscilar entre os quince días e os dous meses.
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Relación de prazas para realizar estancias formativas en empresas. 
Cursos 2001-2002 e 2002-2003

CURSO ESCOLAR PRAZAS OFERTADAS

2001-2002 120 prazas

2002-2003 120 prazas

Nestes dous últimos anos colaboraron máis de 80 empresas, que acolleron nas
súas instalacións profesores de formación profesional.

Promoción de profesións non vocacionais

O Plan Galego de Formación Profesional contempla un plan de promoción de pro-
fesións non vocacionais para o alumnado e demandadas polo mercado de traballo,
para favorecer o equilibrio entre os profesionais que precisa o mundo laboral e a cua-
lificación dos traballadores e para lle posibilitar, así, á xuventude o acceso ao primei-
ro emprego.

Para beneficiarse destas axudas, compatibles con outras de carácter xeral financia-
das con fondos públicos, é necesario estar matriculado por primeira vez nalgún ciclo
medio ou módulo profesional dos que se indican en cada convocatoria anual. No pre-
sente curso 2003-2004, as familias profesionais e ciclos formativos ou módulos profe-
sionais seleccionados son os que se describen na seguinte táboa:
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Relación de familias profesionais, ciclos e módulos seleccionados

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO

Actividades agrarias - CM Traballos forestais e de conservación do medio natural.

- CM Xardinería.

- CM Explotacións agrarias extensivas.

- CM Explotacións agrícolas intensivas.

Actividades marítimo-pesqueiras - CM Operación, control e mantemento de máquinas e 
instalacións do buque.

- CM Pesca e transporte marítimo.

Edificación e obra civil - M2 Albanelería.

- M2 Cubrición de edificios: lousas.

- CM Acabados de construción.

Industrias alimentarias - CM Panificación e repostería.

- CM Elaboración de produtos lácteos.

- CM Elaboración de viños e outras bebidas.

- CM Conserveira vexetal, cárnica e de peixe.

Madeira e moble - CM Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble.

Mantemento e servizos á - CM Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria
produción e condución de liñas.

Téxtil, confección e pel - CM Confección.

Vidro e cerámica - CM Operacións de fabricación de produtos cerámicos.

As contías destinadas a estas axudas experimentaron un significativo incremento
ano tras ano, como se recolle na seguinte táboa:

Evolución da contía total destinada a estas axudas

Curso escolar Contía total

2000-2001 120.000 euros

2001-2002 122.483,32 euros

2002-2003 130.000 euros

2003-2004 146.425 euros
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Premios autonómicos de formación profesional

Estes premios están dirixidos ao alumnado que teña finalizados estudos de forma-
ción profesional de grao superior5 ou rama de formación profesional de 2º grao.

En Galicia convocáronse estes premios para os alumnos que terminaron formación
profesional de grao superior no curso 2000/2001 (Orde do 18 de setembro de 2002) e
no curso 2001-2002 (Orde do 29 de xaneiro de 2003).

Para a súa concesión tense en conta a nota media:

• Do expediente académico das ensinanzas de formación profesional cursadas.

• Dos estudos que lle permitiron o acceso aos estudos de formación profesional
(bacharelato, ciclo formativo superior, proba de acceso, etc.).

Os alumnos premiados reciben un diploma acreditativo e anótase tal distinción no
seu expediente académico. Así mesmo, poden concorrer aos premios nacionais de for-
mación profesional que convoca o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Alumnos premiados nos cursos 2000-2001 e 2001-2002:

CURSO ALUMNOS PREMIADOS

2000-2001 9

2001-2002 15

1.1.2. Programas de garantía social en centros educativos

En Galicia ofértanse os programas de garantía social desde o curso escolar 1993-
94, como unha opción formativa para o alumnado ao que non lle foi posible obter o tí-
tulo de graduado en educación secundaria. 

Os programas de garantía social regúlanse en Galicia mediante a Orde do 5 de
maio de 1997 (Diario Oficial de Galicia, do 29 de maio). Nesta orde establécense, en-
tre outros aspectos, as diferentes modalidades dos programas de garantía social. Con
carácter xeral, as ditas modalidades son:

• Programas de formación educativa e profesional: desenvólvense integramente
nun centro educativo no que se impartan ensinanzas de formación profesional,
educación secundaria, ensinanzas artísticas ou en centros de educación de
adultos.
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• Programas de iniciación profesional: neles, a área de formación básica desen-
vólvese nun centro educativo e a formación profesional específica en colabora-
ción con entidades da Administración local, institucións públicas ou privadas
sen ánimo de lucro ou en empresas e outros talleres autorizados cos que pre-
viamente a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establecera
convenios de colaboración para o desenvolvemento dos ditos programas.

O Plan Galego de Formación Profesional contempla o reforzo destes programas,
ampliando a súa cobertura para que todos os alumnos que o desexen conten con pra-
zas dispoñibles. Ademais, o dito plan impulsou a modalidade de programas de inicia-
ción profesional, que conxugan as capacidades de cada alumno, o contexto sociopro-
dutivo e empresarial da zona e as necesidades dos centros educativos, favorecendo de
forma especial a inserción laboral.

Nos últimos anos, vénse producindo un incremento significativo dos programas de
garantía social, tanto no número de alumnos matriculados, como no de programas e
de centros educativos que os imparten, xa sexa en centros financiados con fondos pú-
blicos ou en centros privados.

Nos cursos académicos 2002-2003 e 2003-2004, o número de programas autoriza-
dos estabilízase, polo que se deduce que existe un equilibrio entre a oferta e a demanda.

Evolución dos programas de garantía social os dous últimos cursos

CURSO TIPO E Nº DE CENTROS Nº DE PROGRAMAS Nº DE ALUMNOS

2002-2003 Públicos (189) 268 2414
Concertados (22) 33 300
Privados (3) 7 74
Entidades sen ánimo de lucro (1) 1 0

TOTAL 215 309 2788

2003-2004 Públicos (202) 245 2300
Concertados (22) 37 200
Privados (3) 8 96
Entidades sen ánimo de lucro (1) 1 0

TOTAL 228 291 2596

1.1.3. Outras ensinanzas profesionalizadoras: artes plásticas e deseño

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo
(art. 46) establece que as ensinanzas de artes plásticas e deseño comprenderán os es-
tudos relacionados coas artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño nas súas diver-
sas modalidades, organizadas en ciclos formativos de grao medio e grao superior, así
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como a conservación e restauración de bens culturais. Así mesmo, a dita lei establece
no seu artigo 48.3 que será posible acceder aos ciclos de grao medio e superior das en-
sinanzas de artes plásticas e deseño, sen cumprir os requisitos académicos esixidos
para cada caso, sempre que o aspirante demostre ter tanto os coñecementos e aptitu-
des propios da etapa educativa anterior, como as habilidades específicas necesarias
para cursar con aproveitamento as ensinanzas correspondentes.

En Galicia, a Orde do 23 de xullo de 2003 regula o proceso de acceso a ciclos for-
mativos de artes plásticas e deseño (DOG do 30 de xullo). A avaliación e acreditación
das ensinanzas de artes plásticas e deseño na nosa comunidade autónoma regúlase
mediante a Orde do 2 de setembro de 2002 (DOG do 17 de setembro).

A implantación dos ciclos formativos de artes plásticas e deseño iniciouse con ca-
rácter anticipado no curso escolar 1996-97. Na actualidade, impártense ciclos forma-
tivos correspondentes a nove familias profesionais nas catro escolas de arte coas que
conta a nosa comunidade.

Número de alumnos matriculados en primeiro curso de ensinanzas de artes plásticas 
e deseño

ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO CICLOS MEDIOS CICLOS SUPERIORES

Curso 2001-2002 247 278
Curso 2002-2003 554 606
TOTAL 801 884

En Galicia, está funcionando na actualidade unha Escola Superior de Conserva-
ción e Restauración de Bens Culturais en Pontevedra.

Convén indicar, así mesmo, que o Decreto 454/2003, do 26 de decembro, polo que
se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria, crea unha Subdirección Xeral de Ensinanzas Especiais e Formación Permanen-
te, dentro da que se inclúe un Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial, desde o que
se pretende potenciar o desenvolvemento destas ensinanzas na Comunidade Autóno-
ma de Galicia.

1.2. OUTRAS OFERTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1.2.1. Formación ocupacional

O Real decreto 1506/2003, do 28 de novembro (BOE do 18 de decembro), esta-
blece as directrices dos certificados de profesionalidade6.
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Plan de Formación e Inserción Profesional 

Segundo o previsto no artigo 18 do Real decreto 631/1993, do 3 de maio, polo que
se regula o Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (plan FIP), o Gober-
no establecerá os itinerarios formativos e os coñecementos mínimos en cada especia-
lidade que conduzan ao certificado de profesionalidade que, con carácter oficial e va-
lidez en todo o territorio español, será expedido polas administracións laborais
competentes para xestionar as accións do plan FIP aos alumnos que superasen as ava-
liacións correspondentes ao respectivo nivel profesional. 

Ata o ano 1993, todas as funcións e servizos relativos ao plan FIP eran competen-
cia exclusiva da Administración xeral do Estado, quen realizaba estas xestións a través
do Instituto Nacional de Emprego. A regulación actual recóllese no Real decreto
631/1993, do 3 de maio e na Orde do 13 de abril de 1994.

Mediante o Decreto 63/1993, do 10 de marzo, Galicia asume a execución do plan
FIP, que consiste na programación, organización, xestión, control administrativo e
inspección técnica das accións formativas; o establecemento dos contratos-programa;
a homologación dos centros colaboradores e a selección de alumnos. Asume tamén a
titularidade dos centros de formación profesional ocupacional; a elaboración, aproba-
ción e execución de programas de gastos; a xestión dun rexistro de centros e entidades
colaboradoras de Galicia; a organización e execución de proxectos experimentais ou
innovadores; a expedición de títulos ou certificados de profesionalidade, así como o
seguimento da formación profesional ocupacional.

Desde 1993, convócanse anualmente cursos de formación ocupacional, do plan
FIP e financiados polo Fondo Social Europeo.

En 1995 apróbase o Decreto 208/1995, polo que se regula o procedemento para a
homologación de especialidades formativas e para a inscrición no censo de centros
colaboradores de formación ocupacional. Este decreto foi modificado polo Decreto
218/1998, do 17 de xullo, para adaptalo ás novas circunstancias derivadas dos sucesi-
vos decretos reguladores dos certificados de profesionalidade.

Ademais, con efectos do 1 de xaneiro de 1998, prodúcese o traspaso de competen-
cias a Galicia da xestión realizada ata entón polo INEM no ámbito do traballo, o em-
prego e a formación. 

Escolas taller, casas de oficios e talleres de emprego

Desde xaneiro de 19987, a Administración laboral galega asume as competencias
en materia de escolas taller e casas de oficios. Ademais, en 1999 créanse os talleres de
emprego, dirixidos a persoas maiores de 25 anos.
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O Plan Galego de Formación Profesional contempla un programa de cualificación
e formación profesional inicial/ocupacional que dea resposta ás necesidades detecta-
das en formación ocupacional.

Para potenciar a formación profesional ocupacional durante os anos 2002-2003
produciuse un:

• Incremento da rede de centros colaboradores.

• Incremento das accións formativas, que pasaron de 1.680 a 1.738.

• Incremento do número de alumnos, que pasaron de 27.111 a 27.485.

• Incremento dos índices de inserción laboral como consecuencia das accións
anteriores.

• Incremento dos orzamentos asignados, que pasaron de 45.802.337 a
50.336.127.

1.2.2. Formación continua

Desde 1993, a formación e a reciclaxe profesional dos traballadores ocupados re-
gúlase a través dos acordos nacionais de formación continua, subscritos entre as orga-
nizacións empresariais e sindicais más representativas e entre estas e o Goberno. 

Desde a vixencia do III Acordo Nacional de Formación Continua (2000) publi-
couse a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profe-
sional. O establecemento dun Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, aso-
ciado a unha formación modular, e dun sistema de recoñecemento e avaliación da
experiencia profesional, obriga a prever mecanismos mediante os que a formación
continua se adapte progresivamente ao novo sistema. 

Co obxecto de regular as distintas iniciativas de formación que constitúen o sub-
sistema de formación continua, o réxime de funcionamento e o seu financiamento, así
como a estrutura organizativa e de participación do subsistema, publícase o Real de-
creto 1046/2003, do 1 de agosto (BOE do 12 de setembro). 

O Plan Galego de Formación Profesional aposta por un sistema integrado de for-
mación profesional, onde a formación continua ten como finalidade que a poboación
activa incremente os seus coñecementos, capacidades e actitudes profesionais e se
manteña adaptada ao desenvolvemento tecnolóxico e á evolución do emprego. O dito
plan contempla, así mesmo, que a responsabilidade administrativa do subsistema de
formación continua lle corresponde á Administración laboral, e a responsabilidade de
xestión aos axentes sociais. 

A formación continua en Galicia, de forma similar ao que acontece no resto do Es-
tado, está aínda pouco desenvolvida, polo que é necesario considerala como un ele-
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mento estratéxico de competitividade empresarial. A carencia de accións formativas é
especialmente significativa no caso das pemes galegas, xa que as accións de forma-
ción desenvolvidas nestas empresas son manifestamente insuficientes, se se comparan
co peso que representan no tecido produtivo de Galicia.

Tras a publicación, no ano 2001, do Plan Galego de Formación Profesional, inten-
sifícanse as ofertas de formación continua nos centros integrados e noutros centros
formativos, nos que se desenvolven actividades de formación continua.

1.3. PROGRAMAS EUROPEOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NOS QUE PARTICIPA A

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Estancias formativas en empresas de ámbito transnacional 

En Galicia convócanse anualmente axudas financiadas polo Fondo Social Euro-
peo, destinadas a alumnos e profesores de formación profesional de centros docentes
da comunidade autónoma sostidos con fondos públicos, para participar en estancias
en empresas de ámbito transnacional.

As modalidades destas axudas son as seguintes:

• Visitas preparatorias do profesorado responsable da estancia de alumnos na
empresa ou centro escolar receptor.

• Estancias formativas de alumnos en empresas e centros educativos de forma-
ción profesional de países estranxeiros.

• Estancias formativas de profesores en empresas e centros educativos de forma-
ción profesional de países estranxeiros.

As estancias de alumnos en empresas teñen unha duración de entre dúas e seis se-
manas e deberán contar cun titor que supervise o programa formativo que se vai de-
senvolver. No caso de estancias para profesores, a duración oscila entre unha e catro
semanas.

Modalidade
Estancias Estancias Visitas Axudas Importe da 
profesores alumnos preparatorias concedidas convocatoria

Ano 2002 6 19 11 36 120.000 E
Ano 2003 12 29 26 67 220.000 E
Total 18 48 37 103 340.000 E
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Distribución de estancias por países. Ano 2002

Estancias profes. 2002 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Estancias alumn. 2002 2 0 5 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 19
Visitas preparat. 2002 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11
Total 2002 7 0 6 4 2 3 3 3 3 0 0 1 0 2 1 0 0 1 36

Distribución estancias por países. Ano 2003

Estancias profes. 2003 2 6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Estancias alumn. 2003 5 4 4 2 4 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 29
Visitas preparat. 2003 3 4 4 2 2 3 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 26
Total 2003 10 14 8 5 7 5 5 3 0 2 2 1 2 0 1 1 1 0 67

Programas Leonardo da Vinci II

Na Comunidade Autónoma de Galicia convócanse anualmente axudas económi-
cas para alumnos e profesores de centros docentes que participen en proxectos de mo-
bilidade transnacional, no marco de programas europeos de formación profesional
Leonardo da Vinci II durante o ano 2003.

Os destinatarios destas axudas son alumnos e profesores de centros docentes non
universitarios sostidos con fondos públicos dos seguintes cursos e niveis educativos:
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ciclos formativos de grao medio e superior e bacharelatos LOXSE, así como alumnos
e profesores de escolas oficiais de idiomas ou escolas de arte que participen no pro-
grama Leonardo da Vinci da Unión Europea.

AÑO PARTICIPANTES ORZAMENTO TOTAL
2002 38 72.000 E
2003 73 64.682 E

1.4. PLAN AUTONÓMICO E ÓRGANOS CREADOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA

FORMACIÓN PROFESIONAL

1.4.1. Plan Galego de Formación Profesional

O Plan Galego de Formación Profesional (2001-2006), elaborado pola Xunta de
Galicia e as organizacións sindicais e empresariais máis representativas no seo do
Consello Galego da Formación Profesional, constitúe o instrumento básico para lle
garantir á poboación a consecución dunha cualificación axustada ás demandas do te-
cido produtivo e lograr como fin último o pleno emprego.

A súa elaboración conta con dous referentes claros:

• O II Plan Nacional de Formación Profesional, que tiña como obxectivo princi-
pal implantar un sistema de cualificacións que funcionen como un punto de en-
contro entre o sistema formativo e o produtivo.

• Os acordos para o crecemento e o emprego en Galicia (1998-2001) asinados
pola Xunta de Galicia e as organizacións sindicais e empresariais máis repre-
sentativas na comunidade.

O Plan Galego de Formación Profesional busca a converxencia das diversas mo-
dalidades de formación profesional (inicial, ocupacional e continua), mediante a reor-
denación do sistema de formación existente e ten como referencia as cualificacións
que requiren os procesos produtivos e o mercado de traballo. 

O seu obxectivo fundamental é a creación dun sistema integrado de cualificación,
formación e orientación profesional en Galicia. 

En canto á súa estrutura, o plan consta dos seguintes programas, que abarcan todos
os subsistemas de formación profesional e que se dividen á vez en plans e medida:

• Programa de mellora do sistema de formación profesional en Galicia: cara a un
sistema integrado de orientación, formación e cualificación profesional.

• Programa de cualificación e formación profesional inicial/regrada.

• Programa de formación continua.

• Programa de cualificación e formación inicial/ocupacional.
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A partir do ano 2002, iniciouse o desenvolvemento do Plan Galego de Formación
Profesional do que xa se realizaron, entre outras, as seguintes accións:

• Elaboración da correspondente normativa que establece o marco legal.

• Creación da Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da For-
mación Profesional.

• Creación e regulación, con carácter experimental, de centros integrados públi-
cos nos que se imparte formación profesional inicial, ocupacional e continua.

• Elaboración dun mapa integrado de recursos de formación profesional en Ga-
licia.

• Potenciación das ensinanzas profesionais que, sendo pouco demandadas para
o alumnado, contan con bastantes posibilidades de inserción laboral.

• Potenciación da formación a distancia no marco da aprendizaxe ao longo da
vida.

• Potenciación da elaboración das cualificacións profesionais.

1.4.2. Órganos creados para o desenvolvemento da formación profesional

Para o desenvolvemento da formación profesional en Galicia creáronse nos últi-
mos anos os seguintes órganos:

a. Consello Galego de Formación Profesional

Para concretar as medidas do Consello Europeo de Luxemburgo á Comunidade Au-
tónoma de Galicia asináronse no ano 1998 os acordos entre a Xunta de Galicia, a Con-
federación de Empresarios de Galicia e os sindicatos Unión Xeral de Traballadores e
Comisións Obreiras, sobre as medidas para o crecemento e o emprego en Galicia.

Nestes acordos resaltábase a necesidade de crear o Consello Galego de Formación
Profesional, como órgano consultivo e de participación dos axentes sociais e econó-
micos de ámbito galego, co obxectivo de consensuar con eles a planificación das ensi-
nanzas profesionais en Galicia e de asesoramento ao Consello da Xunta de Galicia, en
materia de formación profesional.

O Consello Galego de Formación Profesional créase mediante Decreto 110/1999,
do 8 de abril (DOG de 5 de maio), adscrito á Administración educativa galega.

Posteriormente, prodúcense dous fitos significativos que precisan da ampliación
das funcións do Consello Galego da Formación Profesional:

• A publicación, no ámbito do Estado, da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño,
das cualificacións e da formación profesional (BOE do 20 de xuño).

• A aprobación, no ano 2001, do Plan Galego de Formación Profesional.
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Por estas razóns, mediante o Decreto 214/2003, do 20 de marzo, modifícase o De-
creto 110/1999, do 8 de abril, polo que se crea e regula o Consello Galego de Forma-
ción Profesional (DOG do 14 de abril). Desta forma, amplíanse as competencias do
consello para permitir o tratamento estratéxico e integrado de todas as modalidades de
formación profesional e a asunción das tarefas derivadas da elaboración e aplicación
dos plans galegos de formación profesional. Mediante o dito decreto créase, así mes-
mo, unha Unidade Técnica de Apoio ao Consello Galego de Formación Profesional,
adscrita á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, como órgano que
permite incrementar a capacidade de planificación do consello, de xestión integrada e
de elaboración técnica.

Ademais, mediante a Orde do 14 de maio de 2003 apróbase e regulamento interno
do Consello Galego de Formación Profesional (DOG do 11 de xuño).

b. Instituto Galego das Cualificacións

O Decreto 93/1999, do 8 de abril (DOG do 19 de abril), crea o Instituto Galego das
Cualificacións, adscrito á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Labo-
rais, como instrumento específico de carácter técnico para garantir a implantación
efectiva do Sistema Nacional de Cualificacións en Galicia e ten, entre os seus obxec-
tivos, o de servir de canle para establecer as relacións entre os distintos subsistemas de
formación profesional e entre estes e o mundo sociolaboral que lles serve de marco de
referencia.

O Instituto Galego das Cualificacións ten, entre as súas funcións, as seguintes:

• Facilitar a interrelación funcional das actividades formativas dos subsistemas
de formación coas titulacións e coas certificacións.

• Velar polo establecemento e xestión en Galicia do Sistema Nacional de Cuali-
ficacións Profesionais.

• Establecer unha metodoloxía capaz de identificar as competencias profesio-
nais, especialmente as específicas do tecido produtivo de Galicia.

• Impulsar o estudo e implantación das novas profesións e dos novos leitos de
emprego, coa súa oportuna oferta formativa.

• Impulsar, no ámbito autonómico, o sistema de acreditación e recoñecemento
profesional, así como establecer os criterios para a avaliación e acreditación da
competencia profesional.

O Instituto Galego das Cualificacións conta cun Observatorio Ocupacional e
cunha base de datos sobre a evolución da demanda laboral na comunidade autónoma.
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c. Comité Interdepartamental das Cualificacións e a Formación Profesional e
Comisión Permanente dos Directores Xerais

Para posibilitar o tratamento estratéxico e integrado de todas as modalidades de
formación profesional e para lles facer fronte ás novas tarefas derivadas da elabora-
ción e aplicación do Plan Galego de Formación Profesional, é preciso, ademais da
ampliación de funcións do Consello Galego de Formación Profesional, a posta en
marcha de diversos dispositivos, entre os que se poden citar: o Comité Interdeparta-
mental das Cualificacións e a Formación Profesional, a Comisión Permanente dos Di-
rectores Xerais, a Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Forma-
ción Profesional, as Comisións Sectoriais de Cualificacións e Formación Profesional
e as Comisións de Estándares Profesionais.

O Comité Interdepartamental das Cualificacións e a Formación Profesional e a Co-
misión Permanente de Directores Xerais créanse como órganos colexiados consultivos
e de asesoramento en materia de cualificación e formación profesional, adscritos á Ad-
ministración laboral da Xunta de Galicia, e creados mediante o Decreto 262/2002, do
31 de xullo (DOG do 22 de agosto. Corrección de erros do 12 de setembro).

O Comité Interdepartamental das Cualificacións e a Formación Profesional actua-
rá como órgano colexiado de fomento e coordinación das actuacións que, en materia
de cualificacións e formación profesional, realicen os diversos departamentos da Xun-
ta de Galicia. Este comité terá, entre as súas funcións, as seguintes:

• Coordinar o desenvolvemento en Galicia do Sistema Integrado de Cualifica-
ción, Formación e Orientación Profesional.

• Promover e coordinar as accións de cualificación e de formación profesional
da Xunta de Galicia.

• Aprobar, por proposta do Consello Galego de Formación Profesional, os suce-
sivos plans galegos de formación profesional.

• Estudar os proxectos de disposicións de normativas de carácter sectorial regu-
ladoras de materias especificamente relacionadas coa formación profesional.

A Comisión Permanente de Directores Xerais actuará como órgano colexiado de
asistencia ao Comité Interdepartamental das Cualificacións e Formación Profesional.
Entre as funcións desta comisión están:

• Propor medidas para conseguir unha maior coordinación dos subsistemas de
formación profesional e o desenvolvemento dos programas do Plan Galego de
Formación Profesional.

• Coordinar a execución e seguir as actuacións do desenvolvemento do Plan Ga-
lego de Formación Profesional.
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• Impulsar e supervisar os documentos-base de traballo de reforma ou redacción
dos sucesivos plans galegos de formación profesional.

• Coñecer e analizar todas as previsións normativas da Xunta de Galicia, en ma-
teria de formación profesional e relación cos sectores produtivos galegos.

d. Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación
Profesional

O Plan Galego de Formación Profesional contempla a creación dunha Axencia
para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional, adscrita á
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, coas seguintes funcións:

• Xestión dos centros integrados de formación profesional, impulso de ofertas
integradas de formación profesional e elaboración de criterios e normas de co-
ordinación aplicables á rede de centros integrados.

• Creación de centros integrados, tras o informe do Consello Galego de Forma-
ción Profesional.

• Análise da implantación das ofertas formativas.

• Desenvolvemento da formación en centros de traballo e promoción de rela-
cións entre centros formativos e empresas.

• Contribución ás funcións básicas do sistema de formación profesional de: for-
mación do profesorado, renovación da innovación e desenvolvemento (I+D) da
didáctica da formación profesional, avaliación da competencia da poboación
activa e información e orientación profesional.

A Xunta de Galicia, no marco do Plan Galego de Formación Profesional, creou a
Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional,
mediante o artigo 37 da Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime fiscal e ad-
ministrativo (DOG do 2 de maio), e quedou adscrita á Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria.

O Decreto 454/2003, do 26 de decembro do 2003, establece a estrutura orgánica
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 19 de xaneiro de
2004). Na dita estrutura contémplase a Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e
Avaliación da Formación Profesional, que se atopará operativa nun futuro próximo.

e. Comisións Sectoriais de Cualificación e Formación Profesional e Comisións
de Estándares Profesionais

O Decreto 263/2002, do 31 de xullo (DOG do 23 de agosto. Corrección de erros
do 12 de setembro), crea as Comisións Sectoriais de Cualificación e Formación Pro-
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fesional e as Comisións de Estándares Profesionais, adscritas á Administración labo-
ral da Xunta de Galicia.

As Comisións Sectoriais de Cualificación e Formación Profesional créanse por
proposta do Consello Galego de Formación Profesional e actuarán como órganos co-
lexiados de carácter consultivo e de asesoramento a dito consello. A estas comisións
sectoriais correspóndenlle as seguintes funcións:

• Canalizar á Administración autonómica as demandas de formación profesional
existentes no sector, así como promover e supervisar a Comisión de Estándares
Profesionais.

• Fomentar o incremento da cualificación profesional e a formación profesional
dos traballadores.

• Analizar a adecuación aos sectores produtivos de Galicia dos contidos forma-
tivos de formación profesional propoñendo, se é o caso, ao órgano competen-
te, a modificación da regulación ou os contidos formativos que estimen conve-
nientes.

• Trasladar ao Instituto Galego das Cualificacións as necesidades de elaboración
ou actualización das cualificacións profesionais do sector.

• Analizar a oferta formativa e proporlles aos órganos competentes en materia de
formación profesional a impartición de accións formativas de formación profe-
sional que se consideren máis adecuadas ás necesidades actuais e de futuro in-
mediato no sector.

• Elaborar ditames e informes por petición dos órganos competentes da comuni-
dade autónoma ou dos órganos de representatividade do sector.

• Participar na elaboración da planificación da formación continua no seu ámbi-
to de competencia.

As Comisións de Estándares Profesionais créanse, igualmente, a proposta do Con-
sello Galego de Formación Profesional e actuarán como órganos colexiados de carác-
ter consultivo e de análise de procesos produtivos do sector correspondente, que per-
mita diagnosticar as necesidades de elaboración ou actualización das competencias e
cualificacións profesionais do sector. 

Estas comisións, baixo a dirección metodolóxica do Instituto Galego das Cualifi-
cacións, desempeñarán as seguintes funcións:

• Apoiar a determinación das cualificacións profesionais e a elaboración e a ac-
tualización das existentes.

• Contribuír a identificar a necesidade de formación e cualificación dos traballa-
dores do sector.
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• Propor a modificación, se é o caso, de programas formativos para a impartición
de cursos de formación profesional.

• Emitir informes ou resolver dúbidas de carácter técnico referentes ás compe-
tencias do sector.

1.5. REPRESENTACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NO CONSELLO

XERAL DA FORMACIÓN PROFESIONAL

O Consello Xeral da Formación, creado pola Lei 19/1997, do 9 de xuño, adscrito
ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, é o órgano consultivo e de participación
institucional das administracións públicas e de asesoramento ao Goberno en materia
de formación profesional. A dita lei establece a modificación da composición do Con-
sello, dando entrada aos representantes das comunidades autónomas e das cidades de
Ceuta e Melilla, coa finalidade de deseñar unha liña de actuación coordinada. Por iso,
dentro da composición do Consello Xeral da Formación Profesional inclúense 17 vo-
gais, en representación das comunidades autónomas e un vogal por cada unha das ci-
dades de Ceuta e Melilla.

Así mesmo, o Real decreto 1684/1997, do 7 de novembro, aproba o regulamento
de funcionamento do Consello Xeral da Formación Profesional.

Galicia está representada no Consello Xeral de Formación Profesional mediante o
seu vogal, a través do que se desenvolven as competencias que teñen encomendadas
con carácter xeral os demais vogais do Consello. 

A nosa comunidade autónoma tamén participa en comités técnicos organizados
dentro do Consello Xeral da Formación Profesional. Ademais, Galicia participa en
grupos de traballo a través dos que se elaboran informes ou se desenvolven proxectos
promovidos polo Consello Xeral da Formación Profesional, entre eles:

• Informe sobre a situación da información e orientación profesional en España.
Este informe tiña a finalidade de analizar os diferentes servizos de orientación
profesional no ámbito do Estado español.

• Proxecto ERA para a avaliación, recoñecemento e acreditación da experiencia
laboral en España. 

• Proxecto para a elaboración do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

1.6. MELLORA CONTINUA DA CALIDADE NOS CENTROS FORMATIVOS

No marco do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional con-
témplase a permanente avaliación do sistema para garantir a súa calidade. A avalia-
ción da calidade do sistema debe conseguir a súa adecuación permanente ás necesida-
des do mercado de traballo.
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En Galicia, desde o curso 2000-2001 estanse a desenvolver diversas iniciativas
para pór en marcha plans de mellora nos centros educativos e enténdese a xestión da
calidade para a mellora continua como unha fonte para o desenvolvemento persoal e
profesional das persoas que integran unha organización, como un método que asegura
os procedementos mentres está aberto á innovación, como un enfoque que resalta a
importancia das actitudes, da motivación e das relacións humanas entre o persoal e
que, en definitiva, busca aumentar a produtividade e a satisfacción do cliente.

Estas accións están encamiñadas cara á posta en marcha de Redes de Centros Edu-
cativos de Calidade e pretenden conseguir as seguintes finalidades:

• Fomentar proxectos e equipos de mellora nos centros e a súa formación en ca-
lidade, mediante a colaboración na rede.

• Favorecer o intercambio de experiencias e recursos, así como dinámicas e rit-
mos de traballo.

Os plans de mellora que se pretenden levar a cabo na Rede de Centros Educativos
de Calidade da comunidade autónoma baséanse nos seguintes principios comúns:

1. Partir dun diagnóstico da situación relativo á área ou áreas nas que se pretende
centrar o plan de mellora.

2. Procurar que a identificación das áreas de mellora sexa obxectiva e se apoie en
feitos ou resultados.

3. Tratar de que os obxectivos de mellora sexan realistas, concretos, avaliables e
alcanzables nun curso escolar, aínda que sexan susceptibles de integrarse como
parte dun plan de mellora de carácter plurianual.

4. Deberanse facer explícitos os obxectivos, os procedementos e actuacións pre-
vistas, as persoas responsables da súa execución, os recursos e apoios necesa-
rios, a súa temporalización e un plan de avaliación.

5. Deberanse implicar as persoas, desde unha orientación participativa e baixo o
impulso asociado a un liderado efectivo por parte da Dirección do centro.

Todo iso reportará a documentación dos procesos que se desenvolven nos centros
educativos, prestando especial atención á oferta educativa, á acollida do alumnado, ao
proceso de ensinanza/aprendizaxe, así como á avaliación e á orientación educativa e
profesional.

A REDE GALEGA DE CENTROS PARA A CALIDADE (RGCC)

Na actualidade, a Rede Galega de Centros para a Calidade está integrada por 45
centros, distribuídos en catro redes:
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• A primeira (RG1), integrada por 6 institutos de educación secundaria con ensi-
nanzas de formación profesional, constitúese no curso 2000-2001.

• A segunda (RG2), integrada por 10 centros, constitúese no curso 2001-2002.
Nela, ademais de centros de educación secundaria, tamén se integra unha es-
cola oficial de idiomas e un centro de formación e recursos do profesorado.

• A terceira (RG3), integrada por 10 centros, constitúese no curso 2002-2003.
Nesta rede, ademais de institutos de educación secundaria tamén se integra un
colexio de educación primaria e un colexio rural agrupado.

• A cuarta (RG4 e RG4-CFR), integrada por un total de 19 centros, constitúese
no curso 2003-2004. Na rede RG4, ademais de institutos de educación secun-
daria, intégranse 2 colexios de educación infantil e primaria e dous conserva-
torios de música. A rede RG4-CFR intégrana 6 centros de formación e recur-
sos do profesorado.

A Administración educativa ofrécelles asesoramento e formación aos centros da
Rede Galega de Centros de Calidade, mediante o apoio constante doutros centros que
xa están certificados, actividades formativas programadas no Plan Anual dos Centros
de Formación e Recursos do Profesorado, así como a celebración de sesións informa-
tivas, encontros, etc., onde participan os directores e os responsables de calidade dos
centros. A participación nas ditas actividades ten a consideración de actividade de for-
mación para os efectos de sexenios, concursos de traslados, etc.

No curso 2002-2003 recibiron a certificación de calidade, de acordo coa norma
UNE-EN ISO 9001:2000, os seguintes centros:

• O Centro de Formación e Recursos do Profesorado de Lugo. Primeiro centro
destas características certificado en toda España e, mesmo, en Europa.

• O instituto de educación secundaria Coroso de Ribeira (A Coruña).

• O instituto de educación secundaria María Sarmiento de Viveiro (Lugo).

1.7. PROXECTO DE CONFORMACIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS CON CRÉDITOS DE

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

A formación debe ter un carácter permanente ao longo da vida, polo que se debe
fomentar a continuación de estudos das persoas que finalizan ensinanzas de forma-
ción profesional.

Por este motivo, entre as iniciativas da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria está a de incentivar a continuación de estudos universitarios dos titula-
dos de formación profesional de grao superior, xa que estes teñen acceso directo a cer-
tas titulacións universitarias de primeiro ciclo (15% das prazas dispoñibles) e de 1º e
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2º ciclo (7%). Trátase de estudos relacionados co campo profesional das ensinanzas
de formación profesional cursadas.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para favorecer a conti-
nuación de estudos aos alumnos que terminan formación profesional específica de
grao superior, constituíu a finais do ano 2002 grupos de traballo integrados por técni-
cos do ámbito universitario e da propia Consellería de Educación para, con base nos
currículos dos estudos universitarios e dos ciclos superiores de formación profesional
específica, establecer correspondencias entre ambas as ensinanzas e estudar a posibi-
lidade de conformación de certos créditos de diversas materias de estudos universita-
rios por módulos de ciclos formativos de grao superior, para o alumnado procedente
destes ciclos que inicie estudos universitarios nalgún campus do Sistema Universita-
rio de Galicia.

Deste xeito, xa para o curso 2004-2005 poderanse conformar algúns créditos en
determinadas titulacións universitarias de primeiro ciclo aos titulados en formación
profesional de grao superior. Esta posibilidade iniciarase con 35 títulos de formación
profesional e 9 titulacións universitarias e está prevista nun futuro a súa ampliación.
Así mesmo, está pendente a sinatura dun convenio de colaboración que protexa esta
iniciativa.

2. ASPECTOS SUBSTANTIVOS DA FORMACIÓN PROFESIONAL

2.1. LEI ORGÁNICA 5/2002, DO 19 DE XUÑO, DAS CUALIFICACIÓNS E DA FORMA-
CIÓN PROFESIONAL

Na tendencia de modernización e mellora, que se corresponde coas políticas de si-
milar signo emprendidas noutros países da Unión Europea, inscríbese a Lei orgánica
das cualificacións e da formación profesional, cuxa finalidade é a creación dun Siste-
ma Nacional de Cualificacións e Formación Profesional que, no ámbito da competen-
cia exclusiva atribuída ao Estado polo artigo 149.1.1ª e 30ª, coa cooperación das co-
munidades autónomas, dote de unidade, coherencia e eficacia a planificación,
ordenación e administración desta realidade, co fin de facilitar a integración das dis-
tintas formas de certificación e acreditación das competencias e das cualificacións
profesionais.

En Galicia estanse a realizar algunhas das actuacións previstas na dita lei que, por
outra parte, tamén contempla o Plan Galego de Formación Profesional. Entre estas ac-
tuacións podemos citar as seguintes:

• Creación, con carácter experimental, de 6 centros integrados de formación pro-
fesional.
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• Potenciación de accións conxuntas de formación profesional inicial ou regra-
da, ocupacional e continua.

• Potenciación da mellora da calidade e avaliación en centros de formación.

• Participación na elaboración do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesio-
nais.

• Participación no proxecto ERA para a avaliación, recoñecemento e acredita-
ción da cualificación profesional dos traballadores.

2.1.1. Sistema Nacional das Cualificacións e a Formación Profesional

O sistema inspirado nos principios de igualdade no acceso á formación profesio-
nal e de participación dos axentes sociais cos poderes públicos fomentará a formación
ao longo da vida, integrando distintas ofertas formativas e instrumentando o recoñe-
cemento e a acreditación das cualificacións profesionais no eido nacional, como me-
canismo favorecedor da homoxeneización, no eido europeo, dos niveis de formación
e acreditación de cara ao libre movemento dos traballadores e dos profesionais no
ámbito do mercado que supón a Comunidade Europea. 

Para os efectos da Lei das cualificacións e da formación profesional, enténdese
por Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional o conxunto de ins-
trumentos e accións necesarios para promover e desenvolver a integración das ofertas
de formación profesional, a través do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesio-
nais, así como a avaliación e acreditación das correspondentes competencias profesio-
nais, de forma que se favoreza o desenvolvemento profesional e social das persoas e
se cubran as necesidades do sistema produtivo.

Ao Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional correspóndelle
promover e desenvolver a integración das ofertas de formación profesional, a través
dun Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, así como a avaliación e acredi-
tación das correspondentes competencias profesionais.

No Plan Galego de Formación Profesional defínese o Sistema de Cualificacións
Profesionais como o conxunto de normas e procedementos que regulan e ordenan o
que é unha cualificación profesional, como se identifica e define, como se adquire e
como se avalía, recoñece e acredita. Os seus elementos básicos son, en consecuencia,
os seguintes:

• Un catálogo de cualificacións profesionais.

• Un catálogo de módulos de formación asociada ás cualificacións.

• Un sistema de avaliación, recoñecemento e acreditación da competencia profe-
sional especificada nas cualificacións profesionais.
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• Un sistema de información e orientación profesional.

2.1.1.1. Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

A Lei das cualificacións e da formación profesional establece que os títulos de for-
mación profesional e os certificados de profesionalidade constituirán as ofertas de for-
mación profesional referidas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais,
que teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. 

O Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais regúlase mediante o Real de-
creto 1128/2003, do 5 de setembro (BOE do 17 de setembro). Este catálogo é o ins-
trumento que ordena sistematicamente as cualificacións identificadas no sistema pro-
dutivo e establece, mediante un catálogo modular, a formación asociada a aquelas,
atendendo os requirimentos do emprego. O catálogo determina así o marco para esta-
blecer os títulos e os certificados de profesionalidade, así como, para a avaliación, o
recoñecemento e a acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

A finalidade do catálogo é, pois, posibilitar a integración das ofertas de formación
profesional, adecuándoas ás demandas do sistema produtivo, promover a formación
ao longo da vida e facilitar a mobilidade dos traballadores, así como a unidade do
mercado de traballo.

Para o logro destas finalidades, o catálogo debe identificar e definir as cualifica-
cións profesionais máis significativas que requira o sistema produtivo. Así mesmo,
debe establecer os contidos formativos básicos que en cada caso resulten necesarios,
co fin de que as ofertas formativas garantan a adquisición das competencias profesio-
nais máis apropiadas para o desempeño profesional. O catálogo servirá tamén para
lles facilitar aos interesados información e orientación sobre as oportunidades de
aprendizaxe e formación para o emprego, os procedementos de avaliación, recoñece-
mento e acreditación das competencias profesionais, así como para establecer ofertas
formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas.

O Plan Galego de Formación Profesional contempla, como un dos elementos bási-
cos do Sistema de Cualificacións Profesionais, o Catálogo de Cualificacións Profesio-
nais, no que se deberán relacionar as cualificacións profesionais identificadas e defi-
nidas a partir da análise dos procesos produtivos. 

O Instituto Nacional das Cualificacións é o responsable de elaborar e manter ac-
tualizado o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e o Catálogo Modular
de Formación Profesional.
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Na actualidade, en España estase a elaborar o Catálogo Nacional de Cualificacións
Profesionais, en cuxo proceso está colaborando a Comunidade Autónoma de Galicia,
a través de:

• A súa participación en grupos de traballo, pilotados polo Instituto Nacional das
Cualificacións, con expertos formativos ou tecnolóxicos para a elaboración do
catálogo das seguintes familias profesionais: agraria, marítimo-pesqueira, ima-
xe persoal, industrias extractivas, instalación e mantemento, electricidade e
electrónica e imaxe e son. Ademais, o Instituto Galego das Cualificacións re-
matou durante o ano 2003 os proxectos experimentais de elaboración das cua-
lificacións profesionais nos sectores de acuicultura e audiovisual.

• A súa colaboración no contraste que na actualidade están realizando as comu-
nidades autónomas das diferentes cualificacións elaboradas 

2.1.1.2. Catálogo Modular de Formación Profesional

O Catálogo Modular de Formación Profesional, asociado ao Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais, é o conxunto de módulos formativos constituídos polas
capacidades que deben alcanzarse e os seus correspondentes criterios de avaliación e
contidos formativos, que son necesarios para que as persoas alcancen a competencia
específica nas cualificacións profesionais.

Unha vez estean definidas as cualificacións profesionais, os diferentes grupos de
traballo determinarán a formación asociada a cada cualificación, que se estruturará en
módulos profesionais. Identificaranse, ademais, aquelas capacidades cuxa adquisición
deba ser, se é o caso, completada nun contorno real de traballo.

O día 23 de xaneiro de 2004, o Consello Xeral da Formación Profesional informou
favorablemente as primeiras 97 cualificacións do Catálogo Nacional de Cualifica-
cións Profesionais.

2.1.2. Sistemas de recoñecemento, avaliación, cualificación e rexistro das cualifi-
cacións profesionais

A certificación das cualificacións profesionais, obtidas a través da experiencia la-
boral ou mediante a formación realizada fóra dos centros educativos, é tarefa habitual
en países da Unión Europea, entre os que podemos sinalar Francia, Inglaterra ou Ale-
maña, por citar só algúns dos pioneiros neste terreo. En España, esta posibilidade re-
cóllese na Lei das cualificacións e da formación profesional, e estase a desenvolver na
actualidade a través do proxecto ERA, que coordina o Ministerio de Educación, Cul-
tura e Deporte, e no que participan o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e as se-
guintes comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Murcia, País Vasco, Castela-A
Mancha, Valencia e Navarra.
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Para levar a cabo o proxecto ERA, seleccionáronse no ámbito do estado os seguin-
tes sectores ou campos profesionais: servizos socioculturais e á comunidade, mante-
mento e servizos á produción, edificación e obra civil, comercio e márketing, hostale-
ría e turismo, electricidade e electrónica, actividades agrarias, mantemento de
vehículos autopropulsados e imaxe persoal. Galicia participa o sector de hostalería e
turismo e de edificación e obra civil.

O proxecto ERA desenvolveuse mediante as seguintes fases:

1. Fase de divulgación e de captación dos candidatos, a través dos axentes so-
ciais, do Consello Galego de Formación Profesional e do Servizo Galego de
Colocación.

2. Cos candidatos seleccionados realizouse unha fase de sensibilización e moti-
vación, mediante reunións colectivas con todos os candidatos e con entrevistas
individuais do orientador con cada candidato para a elaboración do informe ou
expediente de competencias.

3. Fase de avaliación. Para a valoración do candidato, o avaliador ten en conta as
evidencias indirectas presentadas (traballos desenvolvidos, formación recibi-
da, etc.), así como outras evidencias obtidas mediante entrevista individual co
candidato ou mediante certificacións das empresas nas que traballara. Durante
esta fase realízase tamén a observación no posto de traballo e, en caso de que
sexa necesaria, unha proba simulada nun centro avaliador. 

4. Fase de acreditación e certificación. Unha vez finalizado o proceso, cada co-
munidade autónoma remitiralle á Comisión de Seguimento de ámbito nacional
a proposta de candidatos seleccionados para que a autoridade competente lle
expida a correspondente certificación acreditativa.

As conclusións obtidas deste proxecto van servir de referente para a elaboración
da correspondente normativa que regule o proceso en España. 

2.1.3. Información e orientación profesional: a súa importancia para a adecua-
ción entre a oferta formativa e o emprego

No marco do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional, a in-
formación e a orientación profesional deben cumprir unha dobre finalidade:

• Informar sobre as oportunidades de acceso ao emprego, as posibilidades de ad-
quisición, avaliación e acreditación de competencias e cualificacións profesio-
nais e do progreso nestas ao longo de toda a vida.

• Informar e asesorar sobre as diversas ofertas de formación e os posibles itine-
rarios formativos para facilitar a inserción e reinserción laborais, así como a
mobilidade profesional no mercado de traballo.
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O Plan Galego de Formación Profesional contempla un programa específico de in-
formación e orientación profesional, constituído polos seguintes plans:

• Plan de Creación dunha Rede Integrada de Información e Datos sobre Forma-
ción Profesional.

• Plan de Formación de Orientadores de Formación Profesional.

• Plan de Información e Orientación Profesional e de Cualificación Profesional
para a Poboación Demandante de Emprego.

A ORIENTACIÓN PROFESIONAL NO ÁMBITO EDUCATIVO

A orientación educativa e profesional en Galicia regúlase, para o ámbito das ensi-
nanzas escolares, mediante o Decreto 120/1998, do 23 de abril (DOG do 27 de abril)
e a Orde do 24 de xullo que o desenvolve (DOG do 31 de xullo). Galicia aposta pola
organización dos servizos de orientación con carácter interno aos centros educativos.
Para desenvolver a dita normativa créanse departamentos de orientación en todos os
centros de secundaria e nos centros de primaria con 12 ou máis unidades, así como en
centros de menos unidades que, pola súa situación ou polas características do alumna-
do que escolarizan, precisan destes servizos. Tamén se crean departamentos de orien-
tación nos centros específicos de educación especial e nos centros de educación per-
manente de adultos.

Departamentos de orientación en colexios de educación infantil e primaria (CEIP),
en institutos de educación secundaria (IES) e en centros públicos integrados (CPI)

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
CEIP CPI IES CEIP CPI IES CEIP CPI IES CEIP CPI IES CEIP CPI IES CEIP CPI IES

3 199 47 238 69 261 69 262 70 262 70 262
92 202 161 285 236 330 243 331 244 332 248 332

294 446 566 574 576 580

Como servizos externos de apoio, créanse os equipos de orientación específicos de
ámbito provincial, coas seguintes especialidades: orientación vocacional e profesio-
nal, sobredotación intelectual, trastornos de conduta, trastornos xeneralizados do de-
senvolvemento, discapacidades sensoriais, discapacidades motóricas, traballo social,
especialista en audición e linguaxe. Estes profesionais asesoran os departamentos de
orientación e os centros educativos do seu ámbito de intervención.

No ano 2002, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria publica un
plan de orientación con dúas finalidades básicas:
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• Recoller as liñas de actuación que sirvan de referentes aos servizos de orienta-
ción e aos centros docentes non universitarios, na planificación das accións de
información e orientación profesional.

• Desenvolver accións que favorezan a interconexión dos tres subsistemas de
formación e orientación profesional, tal como contempla o II Plan Nacional de
Formación Profesional, o Plan Galego de Formación Profesional e a Lei orgá-
nica das cualificacións e da formación profesional.

A ORIENTACIÓN PROFESIONAL NO ÁMBITO LABORAL

O Real decreto 1375/1997, do 29 de agosto, establece que se traspasan á Comunida-
de Autónoma de Galicia as funcións de xestión que, en materia de traballo, emprego e
formación, viña realizando ata esa data o Instituto Nacional de Emprego. Traspásanse,
entre outras materias, as relativas ao rexistro de demandantes de emprego e das ofertas
de traballo, rexistro de contratos, autorización de axencias de colocación e rede EURES. 

A transferencia destas funcións a Galicia faise efectiva o día 1 de xaneiro de 1998
e abarca, dentro da xestión das políticas activas de emprego, a orientación profesional
das persoas demandantes de emprego. Así mesmo, a Orde do entón Ministerio de Tra-
ballo e Seguridade Social, do 20 de xaneiro de 1998, establece as bases reguladoras
para a concesión de subvencións para a realización de accións de orientación profe-
sional para o emprego e asistencia para o autoemprego.

As accións de orientación profesional do Servizo Público de Emprego en Galicia re-
gúlanse por primeira vez na Orde do 27 de abril de 1998 (DOG do 30 de abril). Para le-
var a cabo estas accións organízase o servizo cunha estrutura en rede, da que pasan a for-
mar parte as 51 oficinas transferidas e os centros colaboradores do Servizo Galego de
Colocación (180 entidades) no ámbito da orientación laboral e o asesoramento para o
autoemprego, con persoal contratado a través de convocatoria pública de subvencións. 

A organización das actividades de orientación dentro da formación continua nace
co II Acordo Nacional de Formación Continua. A falla dunha normativa reguladora,
dentro dese acordo en materia de orientación profesional e laboral, facilita a flexibili-
dade e variedade por parte dos solicitantes á hora de demandar e desenvolver as ditas
actividades. 

Como consecuencia das funcións atribuídas á formación continua no II Acordo
Nacional de Formación Continua, maniféstase a necesidade da orientación profesio-
nal ao longo de toda a vida, considerada esta como un proceso que permite que cada
traballador coñeza as súas competencias con respecto ás características e posibilida-
des do seu contorno laboral, para que poida afrontar con máis seguridade os diferen-
tes cambios organizativos que se producen e manter o seu posto de traballo.
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A orientación profesional no Plan Galego de Formación Profesional

O Plan Galego de Formación Profesional inclúe un programa específico de infor-
mación e orientación profesional, o cal require para o seu desenvolvemento da parti-
cipación coordinada da Administración educativa, laboral, local, dos axentes sociais,
así como da colaboración das distintas entidades, organismos ou institucións que de-
senvolven accións de información e orientación profesional.

Os obxectivos do programa de información e orientación profesional relaciónanse
coa integración dos dispositivos, redes e bancos de datos de información e orientación
profesional, coa especialización e adquisición de novas capacidades dos orientadores
profesionais, cunha maior cobertura na información e na cualificación dos usuarios,
cunha adecuada publicidade da formación profesional dirixida á sociedade, etc.

Na actualidade, en Galicia contamos cunha intranet á que teñen acceso os orienta-
dores educativos e laborais. Nesta rede disponse de bases de datos sobre necesidades
e demandas de emprego, ofertas formativas, etc., de forma que se lles facilite aos
usuarios dos servizos de orientación a elección de itinerarios formativos adaptados ás
súas posibilidades e ás necesidades do tecido produtivo. A través dun foro de debate,
os orientadores teñen a posibilidade de intercambiar opinións e puntos de vista, así
como de resolver posibles dúbidas, contribuíndo así á integración dos servizos de
orientación.

O Plan Galego de Formación Profesional sinala tamén a conveniencia de que a
formación dos responsables de orientación dos distintos subsistemas de formación
profesional se realice de forma conxunta cando se traten temas de interese común, ta-
les como: o coñecemento do Sistema de Cualificacións Profesionais, o coñecemento
da oferta formativa, as técnicas de busca activa de emprego, técnicas, estratexias e ha-
bilidades sociais dos orientadores educativos e laborais, etc., favorecendo así a cultu-
ra da integración. Para o desenvolvemento deste plan realízanse accións formativas
conxuntas dos orientadores educativos e laborais, así como encontros por comarcas
para desenvolver actuacións máis específicas.

2.1.4. Modelos de centros de formación profesional

2.1.4.1. Centros integrados de formación profesional

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesio-
nal (BOE do 20 de xuño), prevé a creación de centros integrados de formación profe-
sional nos que se poidan impartir as ofertas formativas relativas aos títulos e certifica-
dos de profesionalidade, referidas ao Catálogo Nacional de Cualificacións
Profesionais.
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O Sistema Integrado de Cualificacións e Formación Profesional que contempla o
Plan Galego de Formación Profesional ten como unha das accións importantes a cre-
ación dunha Rede de Centros Integrados de Formación Profesional.

Esta rede integrada de centros será a estrutura formativa que lle ofreza á poboación
galega programas de formación asociada ao Sistema de Cualificacións, estreitamente
vinculados cos principais sectores produtivos de Galicia. Estes centros integrados, ade-
mais de ofrecer programas de formación en diferentes modalidades (FP inicial ou re-
grada, FP ocupacional, FP continua, iniciación profesional, apoio á aprendizaxe, etc.),
deben manter estreita conexión cos centros de traballo e desenvolver actividades de in-
novación e desenvolvemento da formación profesional, de formación do profesorado,
de avaliación da competencia e de información e orientación profesional.

En Galicia créase, mediante o Decreto 325/2003, do 18 de xullo (DOG do 4 de
agosto), unha Rede de Centros Integrados de Formación Profesional, con carácter ex-
perimental, constituída inicialmente por seis centros que responden ás características
propostas polo Consello Galego de Formación Profesional, que se ampliará coa incor-
poración doutros centros a través de convocatoria pública.

A regulación do funcionamento e oferta formativa dos centros integrados regúlase
mediante a Orde do 4 de decembro de 2003 (DOG do 20 de xaneiro de 2004). Actual-
mente, está en trámite unha nova normativa que regule a convocatoria pública para
ampliar a Rede de Centros Integrados existente.

A oferta formativa dos centros integrados terá como base os ciclos formativos e
certificados de profesionalidade vixentes, en tanto non se desenvolva o Catálogo Mo-
dular Integrado, aínda que tamén poidan ofrecer, con carácter experimental, outras
actividades relacionadas con cualificacións de carácter estratéxico para a economía
galega.
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Centros integrados autorizados con carácter experimental

Centro Dependencia Localidade Provincia

IES Compostela Consellería de Educación e Ordenación Santiago de
Universitaria Compostela A Coruña

IES Paseo das Pontes Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria A Coruña A Coruña

IES Coroso Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Ribeira A Coruña

IES Porta da Auga Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria Ribadeo Lugo

Centro Nacional de Consellería de Asuntos Sociais, Santiago de 
FPO de Santiago de Emprego e Relacións Laborais Compostela A Coruña
Compostela

Centro de FPO de Coia Consellería de Asuntos Sociais, Emprego 
e Relacións Laborais Vigo Pontevedra

Oferta MODULAR de formación profesional ocupacional e continua durante 
o curso 2001/20028

Nº CENTROS Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS
OFERTADOS IMPARTIDAS

10 IES 19 cursos plan FIP 3.750 264

Cursos de formación continua durante o curso 2001/2002 e 2002/2003

CURSO ESCOLAR Nº CENTROS Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS
OFERTADOS IMPARTIDAS

2001-2002 3 IES 3 117 41
2002-20039 3 5 230 83

Oferta de formación ocupacional e continua en centros integrados dependentes da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria:
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a.- Oferta modular de formación profesional ocupacional durante o curso
2002/2003:

CENTROS INTEGRADOS PARTICIPANTES 4 IES

CURSOS OFERTADOS 28

CURSOS IMPARTIDOS 16

TOTAL HORAS DE IMPARTICIÓN 8.324 horas

TOTAL ALUMNOS 193 alumnos

TOTAL PROFESORES PARTICIPANTES 94 profesores

b.- Oferta modular de formación profesional continua durante o curso 2002/2003:

CENTROS PARTICIPANTES 1 IES

CURSOS IMPARTIDOS 6

TOTAL HORAS DE IMPARTICIÓN 464 horas

TOTAL ALUMNOS 90 alumnos

TOTAL PROFESORES PROPIOS PARTICIPANTES 10 profesores

EMPRESAS PARTICIPANTES 21

CONVENIOS/RELACIÓNS CON ENTIDADES 6

c.- Oferta continua durante o curso 2002/2003 (convenio Cámara de Comercio):

CENTROS PARTICIPANTES 1 IES

CURSOS IMPARTIDOS 1

TOTAL HORAS DE IMPARTICIÓN 15 horas

TOTAL ALUMNOS 12 alumnos

TOTAL PROFESORES PROPIOS PARTICIPANTES 2 profesores

EMPRESAS PARTICIPANTES 10

Actividades de formación do profesorado. Curso 2002/2003:

CENTROS PARTICIPANTES 3 IES

CURSOS IMPARTIDOS 12

TOTAL HORAS DE IMPARTICIÓN 279 horas

TOTAL ALUMNOS 159 alumnos

TOTAL PROFESORES PROPIOS PARTICIPANTES 11 profesores
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Centros que solicitan impartir formación ocupacional no curso 2003/2004:

a.- Centros integrados:

CENTROS PARTICIPANTES 4 IES

CURSOS SOLICITADOS 27

TOTAL HORAS DE CURSOS 11.282 horas

TOTAL ALUMNOS (MÍNIMO) 270 alumnos

TOTAL PROFESORES (MÍNIMO) 120 profesores

b.- Outros centros participantes:

CENTROS PARTICIPANTES 27 IES

CURSOS SOLICITADOS 56

TOTAL HORAS DE CURSOS —— horas

TOTAL ALUMNOS (MINIMO) 500 alumnos

TOTAL PROFESORES (MÍNIMO) —— profesores

(Cfr. o texto referido aos centros integrados)

2.2. A MOBILIDADE DAS PERSOAS EN PERÍODO DE FORMACIÓN.

2.2.1. Recoñecemento e homologación de títulos.

2.2.1.1. Ámbito europeo.

A libre circulación de traballadores no seo da Unión Europea vese obstaculizada,
con frecuencia, pola excesiva heteroxeneidade dos sistemas educativos dos países
membros, sobre os cales os países manteñen a práctica totalidade de competencias.

A Directiva 92/51/CEE, do Consello das Comunidades Europeas, do 18 de xuño
de 1992, vén establecer un segundo sistema xeral de recoñecemento de formacións
profesionais complementario do instituído pola Directiva 89/48/CEE, cuxas previ-
sións afectan o recoñecemento dos títulos de ensinanza superior acreditativos de, polo
menos, tres anos de duración.

Obsérvase que a mobilidade de traballadores se ve dificultada polo diverso alcan-
ce e natureza dos títulos e certificacións académicas e profesionais, que non alcanzan
un recoñecemento mediante procedementos o suficientemente áxiles e flexibles no
resto dos países da Unión.

Na primavera de 2001, a Comisión Europea presentou no Cume de Estocolmo un
Informe sobre os obxectivos futuros dos sistemas educativos da Unión Europea
(2000-2010), onde se lles daba prioridade a tres obxectivos estratéxicos:
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• Mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas de educación e formación na
Unión Europea.

• Facilitar o acceso de todos os sistemas de educación e formación.

• Abrir os sistemas de educación e formación ao mundo exterior.

No ámbito do recoñecemento mutuo das cualificacións e competencias profesio-
nais dos cidadáns europeos, distínguense dous grandes sectores: profesións regradas e
profesións non regradas. Nas profesións regradas debería iniciarse un proceso de ela-
boración de directrices para o recoñecemento automático de títulos e a implantación
de títulos con carácter europeo. Polo que respecta ás profesións non regradas, pretén-
dese iniciar un procedemento de avaliación e certificación comúns que permita o tra-
tamento homoxéneo das cualificacións adquiridas polos profesionais.

2.2.1.2. Ámbito estatal

O artigo 149.1.30ª da Constitución atribúelle ao Estado a competencia exclusiva
sobre a regulación das condicións de obtención, expedición e homologación de títulos
académicos. Esta competencia vén sendo exercida polo Goberno, coa finalidade de
dotar de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional os títulos expedidos.

2.2.1.3. Ámbito autonómico

Desde a comunidade autónoma derívanse ao Ministerio de Educación, Cultura e
Deporte as peticións de homologación e recoñecemento dos títulos alcanzados nou-
tros países.

Ademais, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte aprobou a norma pola que
se regulaba a conformación de determinados módulos de ciclos formativos de forma-
ción profesional específica prevista na LOXSE (Orde do 20 de decembro de 2001, pu-
blicada no BOE o 9 de xaneiro de 2002. Corrección de erros do 19 de xullo de 2002).
A orde incorpora unha serie de anexos, nos que se conteñen as táboas coas equivalen-
cias entre os distintos módulos de ciclos formativos da mesma ou de distintas familias
profesionais.

As conformacións de módulos cuxas equivalencias estivesen contidas nas táboas
dos anexos da orde debían ser recoñecidas polos directores dos centros onde os alum-
nos estivesen cursando os seus estudos. En calquera caso, a conformación debía ser
acordada polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na Orde do 16 de xullo de 2002
(DOG do 13 de setembro), pola que se regula a avaliación e acreditación académica
do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional específica de réxime
xeral na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese a relación de módulos profe-
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sionais obxecto de conformación que poderá ser recoñecida polos directores dos cen-
tros onde os alumnos estivesen cursando estudos. Esta orde foi modificada pola Orde
do 8 de outubro de 2002 (DOG do 17 de outubro).

2.2.2. Suxestións de harmonización

Sería conveniente establecer entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e
a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria mecanismos que lles faciliten
aos cidadáns a rápida resolución das súas peticións e que reduzan ao mínimo tempo
posible a vixencia dos volantes temporais concedidos.

2.3. COLABORACIÓN DE AXENTES SOCIAIS E OUTRAS ENTIDADES

En canto á ordenación, o Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais que es-
tablece a Lei das cualificacións e da formación profesional, toma como punto de par-
tida os ámbitos competenciais propios da Administración xeral do Estado e das comu-
nidades autónomas, así como o espazo que corresponde á participación dos axentes
sociais, cuxa representatividade e necesaria colaboración quedan reflectidas na com-
posición do Consello Xeral de Formación Profesional, a cuxo servizo se instrumenta
como órgano técnico o Instituto Nacional das Cualificacións.

Na Comunidade Autónoma de Galicia colaboran os axentes sociais e outras enti-
dades nas accións de cualificación, formación e información profesional, a través da
súa participación no Consello Galego de Formación Profesional, así como na oferta
de actividades formativas fundamentalmente de formación ocupacional e continua,
así como en accións de información e orientación laboral e de desenvolvemento das
cualificacións profesionais, achegando expertos do ámbito tecnolóxico para o seu de-
senvolvemento.
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2.4. FINANCIAMENTO E RECURSOS DA FORMACIÓN PROFESIONAL

(Non se inclúen gastos de investimentos en equipamentos, construcións e repara-
cións, transporte escolar e comedores)

GASTO TOTAL

2000 2001 2002
TOTAL

Formación profesional específica de grao me-
dio e superior (sostida con fondos públicos) 57,183,412.00 65,188,485.86 68,700.598.20 191,072,496.06

Formación práctica nas empresas 2,081,202.00 1,897,690.31 2,246,369.00 6,225,261.31

Orientación educativa e profesional 830,396.00 715,735.00 638,043.74 2,184,174.74

Incentivo á formación en titulacións 
deficitarias 168,403.25 115,366.25 283,769.50

60,095,010.00 67,970,314.42 71,700,377.19 199,765,701.61

Apoio aos adultos non titulados para o acceso 
á formación 344,049.00 616,686.55 683,185.89 1,643,921.44

Desenvolvemento de cursos modulares, a 
distancia, semipresencial, en especial para 
persoas adultas 499,728.00 599,672.95 1,473,165.00 2,572,565.95

843,777.00 1,216,359.50 2,156,350.89 4,216,487.39

Formación de formadores e de 
administradores e xestores de centro 714,663.00 767,477.11 782,184.94 2,264,325.05

Mobilidade de alumnos e profesores e 
fomento da cooperación 84,868.85 51,729.08 136,597.93

Fomento da calidade en formación profesional 27,952.00 74,314.95 100,091.19 202,358.14

742,615.00 926,660.91 934,005.21 2,603,281.12

Programas de garantía social, en particular de 
iniciación profesional 2,717,427.00 5,379,455.31 5,635,020.00 13,731,902.31

64,398,829.00 75,492,790.14 80,425,753.29 220,317,372.43
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II. ANÁLISE DA PRÁCTICA

Recóllense aquí as intervencións de membros do Consello Escolar de Galicia ou
de representantes das entidades presentes no dito consello. Todas estas colaboracións
foron expostas polos seus autores na xornada “Formación profesional e emprego”, ce-
lebrada polo Consello Escolar de Galicia en xaneiro de 2004.
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II. 1 PROPOSTAS CARA A UN SISTEMA 
INTEGRADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL
Consuelo Campos Acedo

Representante do profesorado (CIG)

Para establecer o contexto no que a CIG realiza as súas propostas, é preciso fa-
cer unha referencia á postura mantida sobre o marco normativo no que se encadra o
Sistema Integrado de Formación Profesional en Galicia: a Lei orgánica 5/2002, das
cualificacións e da formación profesional (LOCFP) e o Plan Galego de Formación
Profesional.

A CIG presentou alegacións á LOCFP no Consello Xeral de FP e no Consello Es-
colar do Estado e mesmo expuxo a valoración desta ante a Comisión de Educación do
Congreso, invitada polo grupo mixto. A valoración da CIG da LOCFP é moi crítica,
por considerar que consagra un modelo de FP máis centralista e uniformizador, no
que o Estado invade competencias das comunidades autónomas, en contradición non
só co disposto na normativa vixente en materia educativa, senón tamén co establecido
no Estatuto de Autonomía de Galicia e na propia Constitución Española, que aposta
por un sistema privatizador da FP, que establece modelos de xestión antidemocráticos
e que pode supor un empeoramento das condicións de traballo do profesorado dos
centros públicos.

Así mesmo, a CIG fixo achegas importantes ao Plan Galego de Formación Profe-
sional na súa elaboración no Consello Galego de Formación Profesional, pero a CIG
non o asinou por considerar que este novo modelo de FP non significa unha aposta
firme por un sistema integrado de FP, posto que non asume a necesidade da integra-
ción competencial e administrativa. Para a CIG estes dous serían os primeiros requisi-
tos fundamentais para o establecemento dun verdadeiro sistema integrado de FP en
Galicia.
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En canto á integración competencial, unha nova dificultade insalvable para o esta-
blecemento dun verdadeiro sistema integrado de FP en Galicia foi a publicación do
real decreto que regula o subsistema de FP continua. Este real decreto supón consa-
grar a centralización do subsistema de formación continua e incumpre a sentenza do
Tribunal Constitucional, que obriga o Goberno central a transferir a Galicia as com-
petencias de xestión da formación continua e os fondos económicos correspondentes.
O goberno central do PP actúa, neste caso, rozando a ilegalidade e ignorando a reso-
lución unánime do Parlamento de Galicia que demandaba estas transferencias. O real
decreto tamén privatiza o sistema de FP ao lles outorgar ás empresas a capacidade
para solicitar e executar directamente os cursos. No aspecto económico, coa entrada
en vigor deste real decreto, Galicia vai deixar de percibir unha media anual de
19.286.000 euros con respecto ao modelo anterior, que xa era deficitario para Galicia
en proporción á súa poboación ocupada. Ademais, coa teima antinacionalista ao que
nos ten acostumado o PP, o real decreto exclúe especificamente o sindicalismo nacio-
nalista da solicitude e execución de cursos de FC e vencella a realización de cursos
cos convenios de ámbito estatal, o que debilita todas as organizacións de ámbito gale-
go e, polo tanto, a sociedade galega, á hora de defender intereses propios.

• A CIG defende que para a integración competencial dos tres subsistemas de FP
é preciso a asunción pola Xunta de Galicia de todas as competencias en mate-
ria de FP e, consecuentemente, o traspaso da FP continua. 

• Defende, así mesmo, a non utilización de fondos públicos para subvencionar
as accións formativas ofertadas por empresas privadas.

No que se refire á integración administrativa, non existe un organismo que integre
todas as actuacións en materia de FP e existe un repartimento de competencias entre
organismos dependentes da Consellería de Educación (Consello Galego de FP e
Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da FP) e da Consellería de
Asuntos sociais, Emprego e Relacións Laborais (Comité Interdepartamental das Cua-
lificacións e a FP, Instituto Galego das Cualificacións, Comisións Sectoriais de Cuali-
ficación e FP e Comisión de Estándares Profesionais). Isto significa a asunción por
parte da Administración laboral de competencias, como a aprobación (tras a proposta
do CGFP) dos plans de FP e a coordinación e promoción do sistema integrado de FP
(que inclúe a FP regrada). Como consecuencia, estanse a furtar debates á comunidade
educativa sobre a implantación do sistema integrado de FP en asuntos que son da súa
competencia e que non son tratados nos organismos nos que está representada como
tal (Consello Escolar de Galicia ou Mesa Sectorial Docente).

• Neste aspecto, a CIG propón a creación dun Instituto Galego de Formación
Profesional e Emprego, organismo autónomo dependente da Xunta de Galicia
que, asumindo a plena competencia en materia de FP dos tres subsistemas (re-
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grada, ocupacional e continua), xestione e desenvolva o Plan Galego de For-
mación Profesional.

• Do dito instituto formarían parte de xeito integrado o conxunto de organismos
contemplados no PGFP, sobre todo o Instituto Galego das Cualificacións, a
Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da FP, as Comisións
Sectoriais de Cualificación e FP e a Comisión de Estándares Profesionais.

Outro dos requisitos previos indispensables para o establecemento dun siste-
ma integrado de FP é a elaboración do Catálogo de Cualificacións Profesio-
nais. Para que este sirva como elemento integrador dos tres subsistemas de
FP, cómpre evitar erros que poden acabar prexudicando toda a FP no seu con-
xunto e, para isto:

• As cualificacións incluídas no catálogo deben elaborarse e impartirse co
mesmo rigor co que se fai na FP regrada, xa que poden ser validables por
módulos desta.

• Debe estar claramente definida a titulación e especialidade do profesorado
e ser axeitado o número de horas da formación asociada.

• Son prezos planos de comprobación da calidade na impartición, promoven-
do para iso a elaboración e a aplicación dun Plan de Inspección da Calida-
de da oferta formativa de FP dos tres subsistemas, coa creación dun Servi-
zo de Inspección, Verificación e Control único para estes.

Outro aspecto que cómpre considerar é a creación e o funcionamento dos centros
integrados de FP. Os CI deberían ser verdadeiros centros de referencia no eido galego,
clasificados por familias profesionais que, ademais do compoñente formativo, tivesen
conexión cos ámbitos de formación do profesorado, actualización de medios e recur-
sos didácticos, avaliación e recoñecemento da competencia profesional da poboación
activa e centros de traballo. Isto é incompatible co modelo proposto con excesiva ofer-
ta de determinadas familias e falta doutras. As especialidades para implantar nos CI
refírense case exclusivamente ao sector industrial, non contemplando familias profe-
sionais estratéxicas para a economía galega: actividades agrarias, industrias alimenta-
rias e química. Tampouco se inclúen familias do sector servizos con elevada demanda
de cualificación: sanitaria, administración, comercio, informática, imaxe persoal e
servizos á comunidade.

Para o funcionamento dos centros integrados, a CIG propón:

• Carácter público dos centros integrados de FP que se autoricen no futuro.

• Desenvolvemento normativo propio dos centros integrados de FP. Regulamen-
tación dos órganos de goberno, xestión e control dos CI. Garantía da xestión
democrática destes, polo que a dirección ten que ser elixida pola comunidade
educativa. 
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• Competencia dos gobernos autónomos na regulamentación dos requisitos para
a constitución dos órganos colexiados dos centros integrados.

• Condicións de traballo iguais para o profesorado dos CI e acordes coas que ten
actualmente o profesorado do corpo de PES e PTFP que imparte ciclos de FP. 

• Regulamentación por parte da Administración dos aspectos básicos do horario
do profesorado, sen que quede supeditado aos proxectos de xestión de cada CI.
Prohibición expresa da realización de horas extras.

• Regulamentación do sistema de provisión de postos de traballo docentes nos
CI. Ten que ser función da Administración educativa e non dos centros o esta-
blecemento dos cadros de persoal, así como os requisitos de titulación e capa-
citación profesional.

• Limitación da incorporación de profesionais do sector privado no sistema for-
mativo público, unicamente no caso dos especialistas contemplados na lexisla-
ción actual, suxeitos ás actuais incompatibilidades legais.

Outra cousa diferente son os centros de oferta integrada. Para un axeitado aprovei-
tamento dos recursos públicos para a oferta integrada de accións formativas dos tres
subsistemas en centros públicos, a CIG propón:

• Incluír na oferta dos centros públicos de ensino os módulos ou cursos de FP
ocupacional e continua no camiño da oferta integrada. 

• Neste sentido, é preciso establecer un regulamento para que os centros da Con-
sellería de Educación poidan acollerse á oferta de FP ocupacional e continua,
coñecendo o que poden ofertar e os requisitos que teñen que cumprir para iso. 

• A impartición de FPO e FPC nos centros non pode facerse con horas extras do
profesorado, senón incluíndo esas horas no horario xeral do centro para os
efectos de cadro, como xa se está a facer nalgúns casos. 

• Cómpre tamén establecer algún convenio entre as consellerías de Educación e
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións laborais que lle permita ao profeso-
rado interino impartir os módulos de FP regrada que se van ofertar nos centros
integrados dependentes da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Rela-
cións laborais.

Por último, un aspecto fundamental de cara ao establecemento do sistema integra-
do é o mecanismo que se estableza para o recoñecemento e validación académica da
formación adquirida nos outros subsistemas de FP ou por vía laboral. Cómpre ser moi
coidadosos neste proceso para evitar o perigo de acabar desprestixiando a FP regrada,
nun momento no que estaba precisamente recuperando un merecido prestixio coa im-
plantación dos ciclos formativos.
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A este respecto, a CIG propón:

• A validación das accións formativas da FPO e FPC (no relativo á súa formaliza-
ción académica) debe corresponder en exclusiva á Administración educativa.

• A Administración educativa terá presenza nas comisión de avaliación das pro-
bas de acceso aos certificados de profesionalidade (FPO).

• A validación de competencias adquiridas por vía laboral debe facerse sempre
desde instancias públicas e con presenza da Administración educativa, sempre
que poidan ter validez académica e mediante unha proba obxectiva, cando se
considere precisa, que complete a presentación de documentación.

E xa para rematar, e como este foro nos corresponde á comunidade educativa, lem-
brarlle á Consellería de Educación que, neste proceso de integración da FP que todos
defendemos, non esqueza a oferta da FP regrada, que debe ser o verdadeiro motor do
desenvolvemento económico de moitas zonas deste país, polo que cómpre unha revi-
sión da oferta desta, revisando a prevista na rede inicial e establecendo tamén unha
rede para a oferta dos programas de iniciación profesional que agora tamén son un en-
sino regrado.

Neste sentido, a CIG propón:

• Ofertar máis dun grupo por ciclo e localidade onde hai demanda. 

• Non tomar en xuño a decisión de suprimir ciclos que tiveron poucos alumnos,
evitando xa que se solicite praza neles, senón darlles a oportunidade de esperar
ao remate dos prazos de matrícula para ver se hai alumnado abondo para man-
telos. 

• Permitir os desdobres, cando menos como ata o curso 98/99, mentres non se
establezan novos criterios para desdobres de módulos en lugar de limitar a 22
o número de alumnos en determinados ciclos, o que está a producir unha redu-
ción no número de prazas para ofertar e un aumento do número de profesores
interinos que quedan sen traballo.

• Flexibilidade no número de alumnos mínimo para implantar un ciclo (10), ten-
do en conta sobre todo a situación de determinados centros do interior de Lugo
e Ourense e, nesta ratio, ten que estar incluído o alumnado repetidor.

• Facer un traballo de información e publicidade por parte da Consellería de
Educación. Moitas veces non hai demanda en determinados ciclos por falta de
información do alumnado.
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II. 2 PROPOSTAS E CONSIDERACIÓNS
DA FSIE SOBRE A ACTUAL 

FORMACIÓN PROFESIONAL
Armindo Francisco Mera

Representante do profesorado (FSIE)

Ao non contar o sector do ensino privado en Galicia coa tan solicitada Mesa da
Privada, para que os distintos colectivos que formen parte dela poidan, de xeito siste-
mático, tratar coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aquelas cues-
tións do sistema educativo que, polo seu interese, pagan a pena ser valoradas, FSIE
agradece a celebración desta xornada porque se nos dá a oportunidade de manifestar,
aínda que sexa de forma sucinta polas limitacións de tempo, as achegas que desde a
nosa organización sindical coidamos que se deberían ter en conta pola Administración
educativa para mellorar a situación actual da FP. A importancia desta xornada non só
se deriva do que os distintos intervenientes poidan dicir, senón da posterior reflexión
que debe, inexorablemente, conducir a incentivar a discusión, a propor alternativas e,
o que a noso xuízo é máis importante, implicar os distintos sectores da comunidade
educativa para posicionarse en conseguir o obxectivo de acadar unha formación máis
profesional para todos. Nesta tarefa colectiva, cómpre saber que a formación profe-
sional trata de proporcionar:

➢ Competencia profesional aos mozos que se insiren por primeira vez no mundo
laboral.

➢ Facilitar a inserción profesional dos parados.

➢ Favorecer a adaptación dos ocupados na cambiante estrutura dos procesos pro-
dutivos que xera o desenvolvemento e mais a innovación tecnolóxica.

➢ Facilitar a integración laboral e mais social dos que presentan riscos de exclu-
sión.
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Tendo como obxectivos prioritarios:

➢ A formación a través da integración dos tres subsistemas da formación profe-
sional.

➢ Profesionalizar para a inserción laboral a través da colaboración escola-empresa.

➢ Desenvolver un sistema integrado de información e de orientación profesional.

➢ Desenvolver a calidade, a avaliación e mais o seguimento da formación profe-
sional.

É por iso que as medidas que deben reforzarse para potenciar a formación profe-
sional, como elemento clave dentro do actual sistema educativo, deben fundamentar-
se en:

1. A ARTICULACIÓN DA XESTIÓN DA FORMACIÓN PROFE-
SIONAL

A xestión da formación profesional vénse articulando a través de tres subsistemas:

� Formación profesional regrada, que corresponde ás administracións educati-
vas.

� Formación profesional ocupacional, que corresponde ás administracións labo-
rais.

� Formación continua, que corresponde aos axentes sociais.

Así pois, ao considerar a formación profesional como un sistema global e integra-
do, ao non quedarse unicamente na ordenación e estruturación da formación profesio-
nal regrada como parte do sistema educativo, senón que advirte da necesidade de co-
ordinar todas as ofertas formativas, indica tamén a conveniencia de dispoñer dun
sistema de validacións e correspondencias que lles permita aos cidadáns capitalizar as
capacidades adquiridas en accións formativas dun subsistema cando pretendan conti-
nuar a súa formación noutro, incluíndo a experiencia laboral.

2. A FORMACIÓN REGRADA

A formación profesional específica, que presenta interaccións importantes co sis-
tema da produción e que está, necesariamente, sometida a cambios evolutivos rápidos,
ten como principal finalidade garantir que os cidadáns acaden no sistema educativo un
nivel de cualificación profesional que lles permita a realización de actividades profe-
sionais. 
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3. A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

É unha das políticas activas de emprego, que busca ofrecerlle á poboación activa
unha cualificación profesional concreta vinculada ás necesidades do mercado laboral,
tratando de mellorar as oportunidades de acceso ao traballo. Está claro que a cualifi-
cación facilita a promoción profesional, aumenta as posibilidades de estabilidade no
emprego e contribúe a mellorar a competitividade produtiva.

4. A FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA

Integra o conxunto de accións formativas orientadas tanto á mellora das compe-
tencias e cualificacións profesionais como a recualificación e actualización dos traba-
lladores ocupados, compatibilizando a maior competitividade das empresas coa for-
mación individual do traballador. Trata de servir ao mantemento e creación de
emprego. Esta formación desenvólvese polas empresas, os traballadores e as súas or-
ganizacións, mediante a presentación de plans de formación, a través das convocato-
rias que se publican para tal fin.

5. OS OBXECTIVOS QUE SE DEBEN PRETENDER NA FORMA-
CIÓN PROFESIONAL

❚ A inserción dos mozos no mercado de traballo, para o que cómpre unha maior
colaboración dos centros educativos cos axentes sociais, administracións lo-
cais e asociacións empresariais e sindicais para fomentar as aprendizaxes pro-
fesionais.

❚ A reinserción dos parados de longa duración, para o que se require que haxa
ciclos de estudos máis curtos e máis prácticos que recuperen para o traballo os
mozos con máis dificultades para o estudo e que incentiven o acceso a niveis
superiores de formación.

❚ A reciclaxe profesional dos empregados para adecuarse ás novas esixencias do
sistema produtivo.

❚ A recuperación do, aproximadamente, 22% dos alumnos que non conseguen
superar con éxito a educación secundaria aos 16 anos, para que se insiran con
garantías no mercado de traballo e, deste xeito, elevando o nivel de capacida-
des en toda a poboación, ampliar o potencial produtivo da nosa economía.

Por todo isto, sendo o emprego o obxectivo prioritario, convén ter en conta os se-
guintes aspectos globais fundamentais sobre este:

❚ Debe mellorarse a capacidade de inserción profesional.
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A través de medidas urxentes de formación, reciclaxe e prácticas laborais median-
te un seguimento individual de orientación profesional.

❚ Debe facilitarse a transición da escola á vida laboral.

Mediante unha mellor dotación aos mozos das ferramentas básicas que supoñan a
súa adaptación ás transformacións tecnolóxicas e económicas e de cualificacións que
correspondan ás necesidades do mercado laboral, tratando de reducir o número de
mozos que abandonan prematuramente a escola.

❚ Debe modernizarse a organización e as formas de traballo.

Co fin de aumentar a produtividade, a competencia das empresas e os niveis de
cualificación dos traballadores.

❚ Debe mellorarse a política de igualdade de oportunidades.

Evitando o desequilibrio da representación feminina nalgúns sectores da activida-
de laboral.

PROPOSTAS PARA CENTROS DE FP DE INICIATIVA SOCIAL

A lexislación educativa recolle a posibilidade de que as administracións educati-
vas poderán establecer convenios educativos con centros que impartan ciclos formati-
vos de formación profesional específica, que complementen a oferta educativa dos
centros públicos, de acordo coa programación xeral da ensinanza, dotando os centros
privados do financiamento axeitado para impartir este nivel educativo.

Esta previsión legal na actualidade non se cumpre na totalidade dos centros de ini-
ciativa social que están prestando este servizo, e é por isto que desde a FSIE esiximos
que a todos os centros privados con autorización administrativa para impartir FP e que
teñan solicitado o correspondente concerto lles sexa concedido, sempre e cando esco-
laricen alumnos en cantidade equivalente á media do alumnado deste nivel nos cen-
tros públicos da zona.

MEDIDAS QUE CONSIDERAMOS NECESARIAS PARA POTENCIAR A
FORMACIÓN PROFESIONAL COMO ELEMENTO CLAVE DEN-
TRO DO ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO

1. No Consello da Formación Profesional da comunidade autónoma debe permi-
tírselles a participación, xunto á Administración, aos empresarios e aos sindi-
catos máis representativos, sen esquecer aqueles que teñen representatividade
exclusiva no sector do ensino privado. Non se debe delegar unicamente nas ad-
ministracións públicas o protagonismo da responsabilidade formadora dos mo-
zos que cursan a formación profesional.
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2. A formación profesional debe propiciar unha formación para que os alumnos
cheguen a ser actores de primeira categoría na escena social, económica e polí-
tica e, entre todos, debemos facelo posible para prestixiala como corresponde.

3. É preciso que os alumnos que cursan formación profesional coñezan mellor as
técnicas produtivas vixentes, para que poidan adaptarse mellor ás necesidades
e demandas das empresas. Debe asegurarse que todos os alumnos nas circuns-
tancias axeitadas se formen nos centros de traballo, facendo as prácticas espe-
cíficas que correspondan á súa formación.

4. Os empresarios deben implicarse máis e colaborar mellor coa formación profe-
sional regrada, para ser creadores de perfís e cualificacións profesionais e non
limitarse a ser simples consumidores, en moitos casos con man de obra barata.

5. Hai que dotar os centros de xeito permanente dos recursos humanos, dos me-
dios económicos e dos equipamentos tecnolóxicos precisos para que neles se
imparta unha formación profesional de maior calidade e que esta se relacione
co traballo que se desenvolve nas empresas.

6. Hai que incentivar a autonomía dos centros para que poidan desenvolver proxec-
tos de mellora da calidade, faciliten as estancias do profesorado nas empresas e
para que incorporen especialistas do mundo laboral no ámbito da docencia.

7. Deben potenciarse os previstos programas de iniciación profesional cando se
implanten e posibilitar que aqueles centros de FP de iniciativa social que ac-
tualmente imparten programas de garantía social poidan impartir os PIP, se así
o solicitan.

8. Deben deseñarse ofertas específicas de formación profesional para os alumnos
con necesidades educativas especiais, de tal xeito que poidan acceder aos ci-
clos formativos de grao medio, para posibilitar a súa incorporación ao mundo
laboral.

9. Hai que adecuar os requisitos mínimos por igual na ensinanza pública e na pri-
vada, segundo as necesidades reais de cada familia profesional.

10. As administracións educativas deben procurar, na revisión das ensinanzas mí-
nimas e currículos dos distintos títulos profesionais, adecuar os contidos bási-
cos de formación profesional á duración dos ciclos formativos, de tal xeito que
haxa unha correspondencia idónea entre a materia que hai que impartir e o
tempo do que se debe dispoñer para impartila con garantías.

11. Que a formación en centros de traballo poida realizarse de xeito automático en
período estival, cando o alumno de ciclo medio adquira o compromiso formal
de seguir estudando.

107

II. ANÁLISES DA PRÁCTICA



12. Deseñar o contido do curso ponte, para acceder desde unha ensinanza regrada
dunha modalidade de FP a outra, ou ben progresar desde un ciclo medio a ou-
tro superior. Isto non debe supoñer a desaparición da proba única de acceso.

13. Estabilidade laboral do profesorado de centros privados e posibilitar que aque-
les que foron autorizados para impartir unha determinada materia poidan dala
en calquera ciclo, independentemente da familia á que este pertenza, e que a
autorización sexa definitiva e os autorizados non se vexan na necesidade de re-
novala anualmente, tal e como agora sucede.

14. Contabilizar os alumnos repetidores para a configuración de grupos, para que
o número máximo de alumnos que debe haber por ciclo non se supere en nin-
gún caso.

15. En prácticas de taller onde exista un evidente risco de lesión por manipulación
inadecuada de ferramenta, permitir o desdobre do grupo para unha atención
máis personalizada e para que se minimice o risco referido.

16. Valorar no ensino privado concertado a formación profesional continua para os
efectos retributivos e, deste xeito, eliminar o agravio que supón para os docen-
tes do ensino privado sostido con fondos públicos recibir menos salario por
traballo igual aos dos seus homólogos do ensino público e evitar, dunha vez
por todas, esta discriminación que se sustenta no feito da condición social do
traballador.

En relación co anteriormente exposto e, a xeito de síntese, desde a FSIE conside-
ramos como actuacións prioritarias:

• A necesaria mellora na colaboración das empresas e dos axentes sociais cos
centros educativos para unha adecuada inserción dos mozos no mercado de
traballo.

• A reinserción dos parados mediante ciclos formativos curtos e prácticos.

• A recuperación dos alumnos que non superan a ESO, mediante a potenciación
dos PIP.

• A necesaria recuperación da figura do educador como a persoa que motiva,
apoia e acompaña o alumno no descubrimento das súas capacidades e na ad-
quisición da competencia profesional adecuada.

Entre os aspectos globais fundamentais sobre o emprego, entendemos que:

• Debe mellorarse a política de igualdade de oportunidades; particularmente,
respecto do traballo feminino e dos discapacitados.
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• Debe mellorarse a capacidade de inserción profesional a través de medidas ur-
xentes de formación, reciclaxe e prácticas laborais, mediante un seguimento
individual de orientación profesional, facilitando a existencia de centros inte-
grados públicos e privados con capacidade para afrontar os tres subsistemas de
formación profesional e facer factible o aproveitamento óptimo de recursos.

• Debe facilitarse a transición da escola á vida laboral, con informacións obxec-
tivas sobre as necesidades profesionais de zona a curto, medio e longo prazo,
dotando os mozos das ferramentas básicas que permitan a súa adaptación ás
transformacións precisas que correspondan ás demandas do mercado e das no-
vas profesións emerxentes.

• Debe aumentar a produtividade e a competencia das empresas e os niveis de
cualificación dos traballadores, mediante a modernización da organización e
formas de traballo.

Como conclusión, convén quedarnos cos aspectos positivos que a actual FP pre-
tende; isto é, a vontade firme de integrar as modalidades da FP regrada, a continua e a
ocupacional, para que desde a perspectiva do emprego e da produtividade, a FP se si-
túe nos ámbitos propios da educación, emprego e formación ao longo da vida e, así, a
través da demanda de colaboración das empresas na dimensión práctica que debe
orientar a FP, tendo como referentes a nosa realidade e os acordos e protocolos da UE
poidamos contribuír a mellorar a imaxe social da FP.

109

II. ANÁLISES DA PRÁCTICA





II. 3 ESCOLAS TALLER. 
UNHA EXPERIENCIA Á MARXE PARA

APRENDER DOUTRA FORMA
Alfonso Moreno Mora

Representante das asociacións de pais e nais de alumnos 
(CONFAPA-GALICIA)

Un número importante de mozos e mozas participaron durante os últimos anos en
programas de inserción laboral financiados pola Comunidade Europea.

Escolas taller e casas de oficios créanse á marxe da ensinanza regrada, como pro-
gramas de formación-emprego.

A idea difusa que se ten das escolas taller é que son lugares onde podemos meter
aqueles alumnos que non queren facer nada, unha forma de encubrir o paro xuvenil
ou, no mellor dos casos, un lugar ponte para a inserción rápida no mundo laboral.
Centros con xente conflitiva e que van cumprindo como poden a función de sacar da
rúa os residuos do fracaso escolar.

Ademais, este fracaso adóitase presentar como o resultado do abandono das fami-
lias e das súas malas prácticas educativas ou debido á falla de interese e valores dos
alumnos.

Aínda sendo certo que algúns alumnos que abandonan os estudos proceden dun
contorno familiar conflitivo, faise unha xeneralización que simplifica e elude calque-
ra responsabilidade do sistema educativo regrado respecto do fracaso escolar, ao tem-
po que encaixa estas experiencias no lugar onde xa encaixaran os seus alumnos: a
marxinalidade.

Ao descoñecemento destes programas, únese unha especie de prevención nos sec-
tores educativos, que non se corresponde cos resultados que se obtiveron desde un
punto de vista social e laboral.
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Penso que sería interesante prestarlles algo de atención a unhas experiencias que
conseguiron avances nun campo onde o sistema educativo regrado non ofrece moitas al-
ternativas e asumir a posibilidade de que existan propostas imaxinativas para a solución
dos problemas xerados pola exclusión dun número moi importante de adolescentes.

No mellor dos casos, recoñéceselle algún mérito ao programa de escolas taller, uti-
lizando como indicador único o número de alumnos que conseguen un posto de traba-
llo, pero ignórase o que considero máis importante: a restauración persoal de moitos
alumnos, a recuperación da autoestima, a constatación da propia capacidade de facer
cousas útiles para a comunidade.

Non se trata de valorar de forma global o resultado destes centros, nin de propoñer
o seu sistema como a solución máxica a nada, senón de destacar algúns aspectos que
deron bos resultados educativos, e non só de aprendizaxe, nun grupo de mozos dos
que se adoita esperar pouco.

Os múltiples camiños persoais que seguen moitos mozos ata situarse fóra do siste-
ma fai pensar que se necesita un marco menos ríxido onde caiban estratexias que poi-
dan adaptarse mellor á diversidade.

O programa de escolas taller, sobre todo nos seus inicios, permitía ademais de pre-
parar profesionalmente os mozos, recuperalos para unha vida social activa e utilizar
unha metodoloxía baseada na motivación para o esforzo e o reforzo da autoestima.

DESCRICIÓN DO PROGRAMA DE ESCOLAS TALLER E CASAS
DE OFICIOS

Son programas públicos de emprego-formación.

A súa finalidade é a inserción laboral de desempregados e desempregadas meno-
res de 25 anos mediante a súa cualificación, en alternancia coa práctica profesional en
ocupacións ou actividades de utilidade pública.

Poden promovelas organismos públicos de todas as administracións, fundacións,
asociacións e outras entidades sen ánimo de lucro.

As súas áreas de actuación son:

A rehabilitación do patrimonio histórico, cultural ou natural; revalorización de es-
pazos públicos e urbanos, xestión de residuos e augas, protección e mantemento
de espazos naturais.

De ocio e culturais, promoción do turismo e desenvolvemento local e cultural.

Personalizadas de carácter cotián.

A prestación de servizos a domicilio a persoas discapacitadas ou maiores.
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Depende da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.

FORMACIÓN

Dúas etapas, a primeira que ten unha duración de 6 meses, formación profesional
de carácter ocupacional. E a segunda, que pode chegar a durar ano e medio, se com-
plementa a formación coa alternancia no traballo.

Adóitase completar a aprendizaxe dos oficios coa formación empresarial, seguri-
dade no traballo, asesoramento laboral e, se os alumnos non teñen rematada a ESO,
ofréceselles formación específica.

REQUISITOS 

Ter menos de 25 anos.

Estar en desemprego.

Cumprir os requisitos establecidos pola normativa reguladora do contrato para a
formación.

OBXECTIVOS

• Integración e inserción profesional de mozos en paro.

• Formación de especialistas.

• Revalorización do oficio artesán.

• Tipificación e implantación de novas profesións ligadas ao medio.

• Parar o progresivo abandono e a degradación do patrimonio histórico e natural.

• Actuar como soporte de actividades culturais e embrión de centros comarcais
de desenvolvemento local.

• Perfeccionamento de profesorado.

• Posibilitar novos recursos e medios de vida na comunidade.

UNHA EXPERIENCIA CONCRETA–ESCOLA TALLER DE RIBA-
DAVIA

Ao expoñer a experiencia concreta da Escola Taller de Ribadavia, quixera destacar
algúns aspectos do programa que facilitaron que alumnos dos que nada se esperaba
puidesen realizar obras útiles para o seu contorno máis próximo, como a restauración
dun edificio para a súa dedicación a Museo do viño, a Festa da Historia, o axardina-
mento do Castelo de Ribadavia e outras actuacións que permitiron non só a realiza-
ción destas obras, senón a utilización dunha metodoloxía integradora que posibilita
cambios importantes na actitude dos alumnos e alumnas.
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O programa de escolas taller permitiunos:

• Estruturar un programa formativo, con base nunha práctica concreta con flexi-
bilidade para adaptar as necesidades reais.

• Realizar obras útiles nun contorno próximo. 

• O traballo realizado serve, deste xeito, para restaurar a autoestima do alumna-
do, ofrecéndolles unha oportunidade de recoñecemento social.

• Recuperar as características propias do traballo artesán como un elemento mo-
tivador, no que se participa en todo o proceso de realización dun traballo, des-
de o seu deseño ao seu resultado.

A Ernesto de 19 anos gústalle debuxar

Conseguiu terminar o bacharelato, pero vive nunha zona rural e non pode afrontar
o gasto de trasladarse a unha cidade para continuar os seus estudos.

Ten tres irmáns máis pequenos.

Vive coa súa nai, que conseguiu sacalos adiante coa súa pensión de viuvez e traba-
llando nunha empresa como limpadora.

A súa nai está cansada.

No verán conseguiu traballar nunha fábrica de gasosas. Logo apúntase no paro.

Gustaríalle facer un curso de fotografía.

Carlos, 17 anos. Aos catorce namórase dunha moza algo maior ca el

Baila ben, pero ten grans e non se sente demasiado agraciado. A moza faille caso
durante un tempo, pero logo a moi porca déixao por outro, sen explicarlle nada.

Pensa que nada ten sentido e empeza a poñerse con todo tipo de substancias.

Deixa os estudos sen conseguir o graduado.

Raúl, 20 anos 

Ten claro que non quere estudar, é unha historia e el considérase un tipo moi acti-
vo e, ademais, o que a el lle gustan son as motos. Non quere ser un enzoufado dos
que se matan a estudar ou traballan coma tolos só para conseguir, cun pouco de
sorte, un pisiño e un cochiño. Ten proxectados varios negocios que lle permitirán
forrarse en pouco tempo.

Apuntarase na escola, aínda que lle parece unha merda o que se paga. Faino polos
seus vellos, que non fan máis que darlle a vara co do curro. Tampouco ten o gra-
duado, nin falta que lle fai.
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Ana quería ser enfermeira pero, a partir de 2º, deixou de entender as matemáticas 

Na casa todos facían moito ruído e custáballe estudar.

Na súa casa non lle podían pagar unha pasantía.

Segue suspendendo as matemáticas e dúas máis. A súa nai atopoulle un traballo
coidando dous nenos nas vacacións. Leva ano e medio coidando os nenos. Os seus
pais queren que traballe.

Unha vez fixo unha figura de plastilina e a súa profesora díxolle que estaba moi,
moi ben.

Por iso, quixo apuntarse no taller de cantería.

Todos se aburren na súa vila.

Todos se senten á marxe.

Todos intúen que o do triunfo é unha especie de lotería para a que non teñen boletos.

A maioría deron o paso de forma natural, pola súa idade, e deixaron de contribuír
ás cifras de fracaso escolar para ter un lugar nas cifras do paro.

Ninguén espera nada deles e eles tampouco esperan demasiado de si mesmos.

Fracaso escolar. Fracaso laboral. Fracaso familiar. 

Todos pensan que o teñen bastante negro, aínda que algúns deciden non tomalo en
serio.

No fondo, todos están asustados.

Esta escola foi das primeiras que se crearon en Galicia e é unha das moitas expe-
riencias deste tipo que se realizaron nos últimos anos, cada unha co seu propio
proxecto, e tamén cos seus propios problemas, éxitos e fracasos e que pode servir
unicamente como ilustración de todo o proceso práctico de formación dunha esco-
la taller.

Ribadavia, hai 15 anos. primeira escola da provincia.

Un grupo de profesionais comprometidos socialmente coa educación, e preocupa-
dos pola restauración do patrimonio, decidimos presentar un proxecto.

Centrándonos no aspecto educativo, parecíanos unha oportunidade de probar a lles
ensinar doutro xeito aos alumnos e alumnas que quedaran fóra de xogo no noso sis-
tema, apoiándonos nas posibilidades que ofrecía o programa de escolas taller.

PROCESO

Realización do proxecto previo.

Xestión dos permisos de actuación e proxectos técnicos das obras.
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Estudo das potencialidades de emprego da comarca.

Inventario de recursos didácticos do contorno e de espazos recuperables.

Estudo dos recursos necesarios.

Deseño do proxecto educativo.

Escola taller de San Andrés de Camporredondo

90 alumnos/as

3 anos

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

TALLERES

Taller de xardinería.

Taller de actividades forestais.

Plans de actuación.

Castelo.

Xardíns.

ÁREA RECREATIVA DE BERONZA

Río Avia.

AREA DE REHABILITACIÓN DE ARQUITECTURA

TALLERES

Taller de carpintería.

Taller de forxa.

Taller de cantería.

Taller de albanelería.

PLANS DE ACTUACIÓN

Restauración da reitoral de San Andrés de Camporredondo.

Restauración de fontes da zona antiga.

Construción de talleres e aulas da escola.

AREA DE ACCIÓN SOCIOCULTURAL

TALLERES

Talleres curtos de actividades diversas.

Fotografía, vídeo, modelado, cerámica, cartón pedra, sinalización, encaderna-
ción, teatro, mimo, informática.
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Organización de actividades.

Historia da cidade.

PLANS DE ACTUACIÓN

Festa da Historia.

Organización de actividades socioculturais internas.

Plan de exposicións temporais no Museo Etnográfico de Ribadavia.

Animación cultural na zona antiga.

ALUMNOS

O groso do alumnado procede do fracaso escolar, cun nivel formativo baixo,
aínda que hai unha pequena porcentaxe con estudos de bacharelato.

Diversidade de intereses de formación.

Alto grao de rexeitamento das presentacións educativas da escola tradicional e
da formación en xeral.

Isto esixe un cambio na mentalidade do profesorado e un esforzo de innova-
ción para conectar coas necesidades das alumnas e alumnos traballadores e os
requirimentos dunha formación integral especializada, co fin de obter bos re-
sultados que se traduzan nunha boa capacitación profesional.

Deixar de lado o enfoque de alumnos, acumulador de coñecementos abstractos
desconectados da realidade.

Selección de alumnos/as.

Ofrecerlles aos alumnos e alumnas a súa participación nun proxecto útil
para a súa vila e a súa xente, no que el ou ela poden representar algún papel.

Axudarlles a elixir a actividade concreta máis próxima ás súas capacidades
e intereses e onde poidan atoparse cómodos.

Facerlles ver que o que se lles ofrece non é un subsidio a cambio de pasar o
tempo nun sitio, senón un lugar onde aprender un oficio de forma diferente.

Ofrecerlles un punto e á parte. A escola empeza de cero e eles empezan de
cero. Os resultados estarán en función do que fagamos entre todos.

Facerlles comprender que para traballar ben coas mans hai que traballar
ben coa cabeza e que se pode aprender mentres se traballa.

(Os alumnos e as alumnas reaccionan nun principio con escepticismo e pre-
guntando “canto se cobra”, pero é importante que saiban cal é a nosa presenta-
ción, que se poden beneficiar dunha formación, que esta formación lles pode
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ser útil para conseguir mellorar a súa situación persoal, pero deixarlles claro
que o soldo non é gratis e que requirirá un esforzo e un compromiso).

OBXECTIVOS MATERIAIS INICIAIS

• Restauración da casa reitoral de San Andrés de Camporredondo para a súa uti-
lización como Museo do Viño do Ribeiro.

(Breve descrición)

• Recuperación das marxes do río Avia ao seu paso por Ribadavia.

(Explicación do fracaso)

• Revalorización da zona antiga para o seu uso cultural e turístico e como espa-
zo de convivencia e encontro (Festa Medieval, plan de actividades culturais,
apoio á Mostra de Teatro).

PLANS DE ACTUACIÓN PARALELOS

Urxen como resposta aos problemas de coordinación entre o desenvolvemento do
programa formativo e as necesidades organizativas do traballo en obra.

Dificultades climáticas, necesidades de formación suficiente para afrontar traba-
llos concretos, dificultades na secuencia dos distintos traballos e coordinación dos
programas dos talleres de cada unha das áreas.

Isto obríganos a establecer criterios de elección dos ámbitos de actuación que evi-
ten a utilización dos alumnos e alumnas como brigada de obras e a coordinar perma-
nentemente os programas de cada área.

CRITERIO

• Que sirvan como recurso útil ás necesidades formativas dos alumnos-traballa-
dores.

• Que se poidan encadrar estes plans no ámbito de actuación da escola.

• Que fose de utilidade pública.

• Limpeza, corta e axardinamento do castelo e da necrópole do século XII.

• Restauración da fonte da prata e outras fontes.

(Forxa e cantería)

• Festa da Historia.

(Exposición dos traballos da escola taller, promoción turística e económica dos
oficios artesáns e da zona antiga, actividade de integración da escola e dos ve-
ciños, práctica de traballo global para a escola taller, proporcionar un obxecti-
vo concreto, motivación para o estudo da historia para todos os alumnos)
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• Xardíns de San Francisco e na zona antiga.

(Colaboración veciñal) Talleres da área de medioambiente.

• Varanda da ponte sobre o Avia.

(Taller de forxa)

ASPECTOS METODOLÓXICOS

O inicio do funcionamento da escola asúmese como un traballo común e como o
desenvolvemento do primeiro plan de actuación. Isto facilita o contacto entre o alum-
nado de todos os talleres e que se comprenda a importancia do apoio mutuo nun tra-
ballo coordinado.

Os talleres da área de construción preparan os talleres, o invernadoiro, unha sala
de exposicións e a aula de actividades de animación sociocultural. Todos axudan nos
traballos de corta e limpeza previa.

Na primeira fase, prepáranse os talleres e cómprase e instálase a maquinaria e as
ferramentas. Os alumnos e as alumnas coñecen o custo económico das súas ferramen-
tas, comparan orzamentos. Sinálase a importancia de ter unha boa organización dos
espazos de traballo.

Facilítase a participación do alumnado en todo o proceso desde o comezo de cada
proxecto e preséntase cada un deles como un reto que entre todos podemos asumir.

Estudar de forma colectiva os condicionantes antes de iniciar o traballo, fotogra-
far, medir e buscar estratexias de actuación antes de iniciar cada proxecto.

Asumir como un elemento positivo as diferenzas de partida, tanto de coñecemen-
tos como de sexo ou capacidades, e facer que o grupo participe de forma activa na co-
rrección das desigualdades.

En todos os talleres había mulleres e nalgúns participaban alumnado con algunha
discapacidade.

Os plans de actuación son prioritariamente formativos.

O módulo de ASC gravaba en vídeo os traballos, que se expoñían os venres, e or-
ganizábanse actividades para todos os alumnos con temas de sensibilización ante o
patrimonio cultural e social, o que lles permitía verse no traballo analizando as súas
propias actitudes de forma natural.

O deseño dos programas formativos é un proceso aberto, adaptable a cada expe-
riencia en particular.

O deseño de programas partindo dos obxectivos formativos baséase nas caracterís-
ticas específicas do grupo que se pretende formar, polo que na área teórica non se in-
clúen contidos abstractos.
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II. 4 PROBLEMAS DA FORMACIÓN 
EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)

M.ª del Carmen Pérez Ortiz
Representante de CECE

Coa aprobación da LOXSE en 1990, vénse facendo especial énfase na formación
profesional e nas súas conexións cos sectores produtivos. Incorpora elementos de res-
posta aos grandes retos que trae consigo a revolución tecnolóxica e a mundialización
dos mercados.

O sistema deseñado pola LOXSE, perfeccionado recentemente en 2002 pola Lei
orgánica das cualificacións e da formación profesional, require unha implicación di-
recta do propio sistema produtivo, que é vital para o correcto deseño dos títulos e,
concretamente, para o módulo de prácticas.

O sistema incide no feito de que as distintas opcións da formación profesional te-
ñan por obxectivo inmediato a inserción laboral. Polo tanto, o fin principal dos ciclos
formativos debe ser instruír os alumnos para acercalos, ao máximo, á realidade em-
presarial, co obxecto de lles dar a mellor preparación e de formar os bos profesionais
que espera o mundo laboral.

No mundo actual, marcado polos cambios tecnolóxicos e o aumento da diversida-
de, a intensidade e a complexidade das tarefas para desempeñar, os traballadores de-
ben estar altamente cualificados, e iso é algo que teremos moi presente os centros edu-
cativos.

As actuais transformacións obrigan as empresas a variar o seu talante e a adecuar
os recursos humanos. As cualificacións hai que actualizalas permanentemente para
que a formación que se imparta desde os centros educativos de formación profesional
sexa, realmente, unha educación para o emprego. Con este fin, parece indiscutible que
ninguén poida preparar mellor un futuro traballador nunha determinada tarefa, que
aquela persoa que a vén realizando, e actualizándose ela mesma, ao longo de varios
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anos, despois de ter na súa etapa de formación (de estudante), unha preparación espe-
cífica e básica. Por exemplo: ¿quen pode impartir mellor un módulo de organización
do servizo e traballo de secretariado que unha secretaria que o é ao longo de 15 ou 20
anos? Pois dáse o paradoxo de que ese módulo pode ser impartido, por exemplo, por
un licenciado en ciencias políticas ou en dereito, pero non por un técnico especialista
en secretariado e, profesionalmente, secretaria en exercicio desde hai longo tempo.

Confiamos en que isto quede emendado coa Lei das cualificacións e da formación
profesional, que recoñece todos os procesos que seguirá unha persoa para a súa for-
mación, coa integración dos tres subsistemas da FP (regrada, continua e ocupacional)
e que, en cada subsistema, se recoñezan os coñecementos adquiridos en calquera dos
outros: avaliación, recoñecemento e acreditación, para saber quen é realmente válido.

Haberá un proceso de información e orientación sobre a formación e o emprego.
Ao noso entender, é responsabilidade das administracións públicas; de nada servirá un
catálogo das cualificacións se a poboación que o necesita non ten unha información e
unha orientación.

Ata agora, a formación profesional non tivo en España a imaxe que merece: hai
que revalorizala aos ollos dos pais, dos alumnos e, sobre todo, dos empresarios, polo
que implicará un compromiso serio, posto que eles, os empresarios, serán os primei-
ros beneficiados. Máis do 70% dos postos de traballo requiren o perfil profesional que
se adquire cos ciclos formativos, non cos títulos universitarios, que resultan sobrecua-
lificados. Estudos realizados polas administracións educativas e as cámaras de comer-
cio apuntan a que máis da terceira parte dos titulados de formación profesional atopan
emprego na empresa onde realizan as prácticas; de aí, a enorme importancia e o coi-
dado exquisito que se porá no deseño e na realización deste módulo de formación en
centros de traballo, así como da estreita relación que existirá entre a empresa e os cen-
tros educativos.

Na busca desta fluidez de comunicación que perseguimos, coidaremos ata os máis
pequenos detalles. As diferenzas que xorden entre centros e empresas, leves pero que
enturban as relacións que deberan ser sempre fáciles polo ben de todos, especialmen-
te dos alumnos, veñen causadas, nalgúns casos, polas normas establecidas pola Con-
sellería de Educación, que cinguen as xornadas e os horarios. Así, por exemplo, se nos
fixamos nunha das normas da Resolución do 24 de xuño de 2003, no punto 3 do apar-
tado décimo terceiro, veremos que queda establecido claramente que “o desenvolve-
mento das estancias do alumnado no centro de traballo debe seguir o horario laboral
da entidade colaboradora”, apuntando a posibilidade de que, no programa formativo,
se estableza outro horario. Pero no momento de facer efectivos os alumnos, as axudas
para desprazamento, desde a Administración considéranse todas as xornadas de 8 ho-
ras, co cal, ao dividir o total de horas que comprende o módulo de FCT en cada ciclo,
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entre 8, resulta, en moitos casos, un número moi inferior de xornadas ás que realmen-
te realizou algún alumno, en empresas cuxas xornadas laborais son soamente de seis e
media ou de sete horas. Non mencionaremos aquelas empresas que pretenden reducir-
lle ao alumno en prácticas a súa xornada laboral a cinco horas, co cal o número de
xornadas que realiza sen axuda para desprazamento aínda é moito maior. Unha solu-
ción que poderiamos apuntar sería a de desvincular a axuda da xornada, e que se esta-
bleza, en cambio, unha axuda por ciclo, independentemente do número de xornadas
que resulten en función dos horarios realizados polos alumnos en cada unha das em-
presas, xa que é unha realidade sobradamente coñecida que, en moitas delas, a xorna-
da de traballo é inferior ás oito horas.

Por outro lado, necesitamos non só dispor do mapa ocupacional elaborado no seu
día na nosa comunidade, que nos facilita datos sobre os distintos postos de traballo
existentes e a posible demanda de profesionais de cada sector, senón que ademais de-
beriamos dispor de información permanente sobre as funcións que se desenvolven nas
diferentes ocupacións e articular as medidas necesarias que permitan adecuar, con
prontitude, os contidos de cada título ás competencias requiridas polo mercado.

O módulo da formación en centros de traballo (FCT) é fonte de información moi
importante para os centros educativos, xa que é, neste momento, o noso vínculo máis
directo co mundo empresarial e constitúe un dos eixes fundamentais da formación
profesional específica, o que converte a FCT nun dos módulos máis determinantes en
canto á calidade da formación profesional.

Na relación centro educativo-empresa detectamos, en especial nalgúns ciclos, un
crecemento da polivalencia nos postos de traballo, xa que os traballadores (e os alum-
nos en prácticas) deben abarcar un amplo abano de tarefas, polo que talvez debamos
abordar esta realidade á hora de contemplar os programas educativos; obsérvanse ne-
les algunhas carencias, de todo punto inadmisibles no ano 2004, como que, nun ciclo
superior de administración e finanzas, por exemplo, non se inclúan o módulo de lin-
gua inglesa ou que un ciclo superior de secretariado sexa soamente de 1.300 horas e
que se pretenda que os alumnos que o cursen alcancen un bo nivel, por exemplo, en
lingua francesa e, en cambio, non se lles dean unhas nocións, polo menos, de contabi-
lidade, que despois, no momento da realización da FCT, moitas empresas, non sen
certa lóxica, dean por descontado que terán.

Congratulámonos de que, na nova normativa do presente curso, se corrixisen ca-
rencias que viñamos observando, como a do anexo II, no que se reflectía o horario
da xornada de prácticas dos alumnos pactado coas empresas e que deben respectar
uns e outros.

O feito de que se recolla a necesidade de que a empresa estea informada dos datos
do seguro que cobre o alumno durante a súa estancia nesta para ter a certeza do seu co-
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ñecemento polas dúas partes, en caso de accidente persoal ou danos a terceiros. Espe-
remos que esta información á empresa siga sendo obrigatoria para os centros, xa que,
aínda que no seu día estivo recollida esta necesidade, perdeuse en revisións posteriores
da normativa que regula a realización das prácticas para cada curso académico.

Outro axuste que se debería intentar realizar é o do escaso tempo que media entre
a avaliación previa á FCT e a incorporación á empresa colaboradora dos alumnos que
superaron todos os módulos no centro educativo.

Un aspecto pouco desenvolvido ata o momento é o relacionado coa avaliación da
FCT. Coa implantación dos ciclos formativos substituíuse o informe-certificación,
que se incluía no caderno de prácticas da antiga FP, por un anexo que recolle simple-
mente a adquisición, ou non, de cada unha das capacidades incluídas no programa for-
mativo, quedando á vontade do centro educativo un informe valorativo da competen-
cia profesional do alumno que, en todo caso, se limita a unha simple cualificación
global, que vai desde o insuficiente ao moi bo ou excelente. Cremos que se perdeu in-
formación e propoñemos que se recupere mediante a inserción de indicadores que nos
permitan coñecer detalles de como se produciu a asimilación deses coñecementos e,
sobre todo, dos valores e actitudes amosados por cada alumno.

E, postos a ser puntillosos, ¿por que o profesor-titor dun centro público pode ver
reducida a súa xornada no centro, para dedicar este tempo ás visitas obrigadas que re-
alizará ás empresas, obtendo, ademais, unha axuda para desprazamentos, mentres que
os profesores-titores dos centros privados concertados nin ven reducida a súa xornada
laboral, nin reciben compensación económica ningunha cando están cumprindo rigo-
rosamente o indicado pola Consellería de Educación?

E non digamos nada respecto da diferenza na esixencia de titulacións do profeso-
rado de centros públicos coa dos centros concertados, para impartir algúns módulos,
por suposto, sempre a favor dos primeiros.

E aínda afastándome do tema da miña intervención, non quero desaproveitar a
oportunidade do foro no que nos atopamos para facer outra consideración: os centros
privados concertados, coma os de titularidade pública, nos ciclos superiores deben
impartir 36 horas semanais, cando a Consellería de Educación soamente contempla
35 horas por unidade no momento de facer efectivo o pagamento delegado ao profe-
sorado. ¿Non é unha incongruencia este desfasamento? ¿Quen se supón que afrontará
esa hora a maiores que debemos impartir, cando o centro funciona en réxime de con-
certo xeral?

Por outra parte, e, retomando o noso tema, ao igual que os centros educativos de-
bemos esforzarnos por coñecer a realidade empresarial, debería tamén impulsarse ese
coñecemento da formación e cualificación dos alumnos dos ciclos formativos entre os
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profesionais do mundo empresarial, xa que, con máis frecuencia da que desexaria-
mos, vénse observando unha certa confusión na elaboración dos perfís, ao solicitar in-
corporacións aos seus cadros de persoal.

Poñamos como exemplo os anuncios que aparecen en prensa, solicitando, para cu-
brir un posto de administrativo, unha persoa “co título de bacharelato ou similar”, es-
quecendo esta empresa anunciante que, dentro da formación profesional, existe clara-
mente a familia da administración, da que saen profesionais perfectamente
cualificados para desempeñar esas tarefas. E máis habitual aínda, nos empregados, é a
confusión entre os perfís profesionais conseguidos coa realización de cada ciclo for-
mativo, por exemplo o dos que cursaron o de administración e finanzas e os que cur-
saron o de secretariado. Outro exemplo podería ser, dentro da familia informática, o
descoñecemento que se ten da preparación dos alumnos do ciclo de administración de
sistemas informáticos e os do ciclo de desenvolvemento de aplicacións informáticas.

Na mesma liña, e aínda recoñecendo que se avanzou moito neste terreo, sería im-
portante que as empresas e, en especial, aquelas persoas que exercen a figura de titor
na súa representación, tivesen un maior coñecemento do seu papel na FCT; sería de-
sexable que tivesen moi claro que, para a obtención do título, este módulo o realiza-
rán, obrigatoriamente, todos os alumnos que cursan calquera ciclo formativo ou mes-
mo que, previamente, todos tiveron que realizar e superar os módulos que se imparten
no centro educativo, sen pretender facer, as propias empresas, unha pre-selección nin
entrevistas aos alumnos, previas á sinatura do convenio e á aceptación daqueles para a
súa formación.

Por último, facer notar que aínda non todas as empresas comprenden que a estan-
cia dun alumno en FCT, en ningún caso pode substituír a dun traballador de cadro de
persoal, posto que o alumno está exclusivamente en período de formación e como ex-
periencia do primeiro contacto e futura integración no mundo laboral, polo que cum-
prirá estritamente o programa formativo pactado entre empresa e centro educativo.

E con isto, aínda que desde logo non dunha maneira exhaustiva, creo que reflicto
os principais puntos que nos preocupan nos centros educativos e que deberían refor-
marse ou corrixirse, para un mellor aproveitamento e resultado no desenvolvemento e
realización do módulo máis importante da formación profesional específica, como é o
da formación en centros de traballo.
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II. 5 FORMACIÓN OCUPACIONAL E
CONTINUA
Manuel Tobío González
Representante de UXT

En primeiro lugar, agradecer no nome da Unión Xeral de Traballadores de Galicia
a invitación a estas xornadas.

Dada a amplitude dos dous aspectos da formación profesional que me toca expo-
ñer, a formación ocupacional e a formación continua, tratarei de dar nestes dez minu-
tos de exposición unha visión global da situación na que se atopa.

En todo caso, calquera pregunta, dúbida ou aclaración poderémola comentar logo
no debate.

A FORMACIÓN PARA DESEMPREGADOS

Dentro do ámbito da nosa comunidade autónoma, a formación ocupacional para
traballadores desocupados atópase enmarcada, principalmente, dentro do plan FIP
(Plan de Formación e Inserción Profesional) e a el me referirei.

Trátase dunha formación cofinanciada polo Fondo Social Europeo e xestionada a
través da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais en convoca-
torias anuais.

Tal como establece o Plan Galego de Formación Profesional, debe constituír unha
vía para conseguir un incremento da competencia, da empregabilidade e das posibili-
dades de inserción laboral dos traballadores desocupados.

A continuación, comentarei as características principais deste plan, así como as
súas carencias.
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As entidades que poden solicitar cursos de formación ocupacional dentro deste
plan son principalmente:

Entidades inscritas no Censo de Centros Colaboradores e con especialidades ho-
mologadas.

Empresas ou grupos de empresas que, aínda non dispoñendo de centro colabora-
dor, presenten un proxecto formativo con compromiso de contratación.

As organizacións empresariais e sindicais.

As ditas entidades deberán pertencer ao Censo de Centros Homologados pola con-
sellería e ter as especialidades solicitadas previamente homologadas.

Os cursos establécense nun Catálogo de Especialidades, elaborado polo Observa-
torio Ocupacional do INEM.

Os destinatarios da formación deberán de ser desempregados inscritos como tales
en calquera das oficinas do Servizo Público de Emprego, en data anterior á súa incor-
poración ao curso. 

Para a selección dos participantes, o centro colaborador solicítalles ás oficinas de
emprego correspondentes unha listaxe de participantes que se adapte ao perfil requiri-
do para a realización dos distintos cursos, en función dos requisitos de acceso especi-
ficados no certificado de profesionalidade ou no programa oficial do curso, aprobado
polo Consello Xeral da Formación Profesional.

A Oficina de Emprego realiza unha sondaxe entre os demandantes inscritos no
Servizo Público de Emprego e envíase ao centro colaborador para realizar a selección
por medio das probas correspondentes. No caso de que a Oficina de Emprego non re-
alice a sondaxe, o centro colaborador poderá facer convocatoria pública mediante
anuncio en prensa.

De forma xenérica, todos os cursos veñen aprobados para un grupo de 15 partici-
pantes, sen que poida comezar ningún deles con menos de 12 participantes.

Ao finalizar o curso, todos os participantes que o realizasen con aproveitamento
reciben un diploma emitido pola consellería.

Cando os cursos teñen máis de 4 horas diarias e máis de 20 semanais, establécen-
se unhas axudas económicas para os participantes que reúnan unha serie de requisitos:

Axuda de transporte: para os participantes que vivan, polo menos, a 3 quilómetros do
lugar de impartición, recibirán unha axuda equivalente a 5,23 euros por día de asistencia.

Bolsa de minusválidos: para os participantes que teñan unha minusvalía mínima
do 33%, recibirán unha axuda de 5,23 euros por día de asistencia ou falla xustificada.
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Axuda de aloxamento e manutención: tan só para algunhas especialidades que fi-
guran nun catálogo, para tal fin, e cando os participantes residan polo menos a 75 qui-
lómetros do lugar de impartición e necesiten aloxarse, recibirán unha axuda mensual
equivalente ao salario mínimo interprofesional (SMI).

Poderán presentar proxectos formativos con compromiso de contratación aquelas
empresas ou grupo de empresas que adquiran o compromiso de contratar, polo menos,
o 60% dos participantes.

Como inconvenientes que presenta o plan FIP é que non lles permite o acceso aos
cursos a aqueles demandantes que de forma voluntaria teñan interese nestes. Por este
feito, vemos que moitos demandantes quedan fóra dos cursos que a eles lles poden inte-
resar; pola contra, a moitos cursos acceden participantes aos que non lles interesa o dito
curso, pero que son seleccionados polo INEM, simplemente polo feito de ser percepto-
res de prestacións. Isto, evidentemente, vai en detrimento da calidade da formación. 

Outro dos inconvenientes que presenta o plan FIP é que, en moitos casos, e pola fa-
lla de acordo entre as distintas consellerías implicadas, non se lle permite ao partici-
pante dos cursos poder completar a súa formación coa obtención dun carné profesional
que lle abriría as portas do mercado laboral. Sirvan como exemplo cursos como os de
instalador de gas que, coas súas 790 horas de formación tanto teóricas coma prácticas,
nas que se imparte o programa oficial da Consellería de Industria para a obtención do
carné de instalador de gas, sexa IG-I ou IG-II, aos alumnos que superen o curso expí-
deselles o correspondente diploma da consellería, pero nin se lles permite poder pre-
sentarse ás probas convocadas para a obtención do carné profesional correspondente.

Esta é unha situación que se dá cun gran número de especialidades e que fan que
parte da formación ocupacional non consiga o seu obxectivo máis importante, que é a
inserción profesional. 

A FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA

A formación continua dos traballadores ocupados vén desenvolvéndose desde o
ano 93 a través dos distintos acordos nacionais de formación continua, subscritos en-
tre as organizacións empresariais e sindicais máis representativas.

I ANFC no ano 1992.

II ANFC do ano 1996.

III ANFC do ano 2000.

Os ditos acordos canalizáronse mediante a Forcem, fundación bipartita entre or-
ganizacións empresariais e sindicais, que desenvolveu un modelo de xestión basea-
do na concertación social e no desenvolvemento de comisións paritarias sectoriais e
territoriais.
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Este modelo deulle un impulso á formación continua, que pasou de formar trescen-
tos mil traballadores en 1993 ao millón setecentos mil que se forman agora anualmente.

Hoxe en día, a formación continua xestiónase pola Fundación Tripartita para a
Formación no Emprego, fundación composta pola Administración e as organizacións
empresariais e sindicais constituíntes de Forcem. 

En agosto de 2003 asínase o Real decreto 1046/2003, que regula o subsistema de
formación profesional continua, baseado principalmente en dous referentes:

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesio-
nal e o Sistema Nacional das Cualificacións e Formación Profesional.

A incorporación á xestión das comunidades autónomas. 

No marco do novo subsistema da formación profesional continua regúlanse tres ti-
pos de iniciativas de formación continua:

A formación continua en empresas.

Os contratos programas para a formación de traballadores.

As accións complementarias e de acompañamento á formación.

No referente á formación continua nas empresas, cámbiase totalmente o proceder
existente ata agora e urxen os plans de formación nos que é a empresa a que debe pla-
nificar, organizar e xestionar, utilizando para o seu financiamento a contía para a for-
mación continua asignada a cada unha, en función do seu cadro de persoal.

Estas empresas disporán dun crédito para a formación continua que resultará de
aplicar á contía, ingresada pola empresa en concepto de formación profesional duran-
te o ano anterior, unha porcentaxe de bonificación que se establecerá anualmente nos
presupostos xerais do Estado, de tal forma que a porcentaxe de bonificación será
maior canto menor sexa o tamaño da empresa e establecerase para as empresas meno-
res de 5 traballadores unha bonificación fixa.

Quedan incluídos dentro deste financiamento os PIF (permisos individuais de for-
mación) que as empresas lles autoricen aos seus traballadores.

Este tipo de formación é unha incógnita e haberá que darlle un tempo ata finais de
ano, no que se terá unha referencia do impacto deste tipo de plans, aínda que por dis-
tintos motivos (empresas non preparadas para xestionar diversos plans de formación,
bonificacións só cando a formación se imparta dentro da xornada laboral...) é moi pro-
bable que a demanda de formación continua das empresas teña unha diminución res-
pecto do presuposto que se lles asigne, pero esperaremos aos resultados para facer
unha análise máis pormenorizada.
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No referente aos plans de formación de oferta que ata agora existían, neste real de-
creto subscribiranse coas organizacións empresariais e sindicais máis representativas,
mediante a sinatura de contratos programas. O obxecto destes plans será a formación
dos traballadores en competencias transversais e horizontais a varios sectores da acti-
vidade económica.

Tamén se poderán subscribir contratos programas con confederacións e federa-
cións de cooperativas, sociedades laborais e asociacións de traballadores autónomos.

A formación profesional continua ten que estar adecuada ás novas esixencias do
mercado de traballo.

As accións formativas dos distintos plans tenderán a estar encadradas no Catálogo
Nacional de Cualificacións Profesionais. De momento, os títulos de formación profe-
sional e os certificados de profesionalidade teñen carácter oficial, pero tamén hai que
establecer que todas as accións formativas que se programen, así como a experiencia
laboral demostrada polos traballadores, poida ser obxecto de avaliación e poder acre-
ditarse parcialmente as competencias profesionais para poder completar un ciclo for-
mativo que se encamiñe á obtención dun título oficial ou dun certificado de profesio-
nalidade.

É totalmente necesario e urxente, e así o demandamos, que a Administración fixe
as correspondentes equivalencias e conformacións entre as accións programadas nos
distintos programas de formación profesional cos certificados de profesionalidade e
os distintos títulos profesionais. Xa no ano 80, no marco da Lei básica de emprego, se
falaba das cualificacións e neste ano 2004 aínda hai un grande atraso en establece-
mento das demostracións e conformacións.

Hai que acelerar o proceso que tenda á integración dos tres subsistemas de forma-
ción profesional: a formación regrada, a formación ocupacional e a formación conti-
nua, optimizando os recursos, como pode ser o establecemento dunha Rede de Cen-
tros Integrados de Formación Profesional que se poidan compartir a través de distintos
acordos ou convenios entre a Administración, organizacións empresariais e sindicais.

Demandamos da Administración un sistema único de inspección da formación
profesional dependente da Administración e non deixar estas funcións en mans de en-
tidades privadas, cuxo obxecto é ben diferente.

Demandamos as transferencias dos fondos de formación profesional continua,
aínda sen romper o modelo centralizado e para iso propoñemos a transferencia do
85% dos fondos, deixando o 15% para o sistema de caixa central.

Solicitamos a creación dun organismo autonómico tripartito, composto pola Ad-
ministración e as organizacións empresariais e sindicais máis representativas que teña
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similares funcións, no ámbito da comunidade autónoma, á Fundación Tripartita para a
Formación no Emprego.

Todos estes aspectos deberán estar enmarcados dentro do disposto polo Plan Gale-
go de Formación Profesional. 

Para finalizar, deixarei unhas cuestións a maneira de reflexión:

Se se tende a un sistema integrado das distintas ofertas de formación profesional,
tal como promulga o Programa Nacional de Formación Profesional (1988-2002), os
acordos nacionais de formación continua e os plans anuais de acción para o emprego.

Se a formación profesional é un dereito de todos os traballadores, tal como se re-
colle no Estatuto dos Traballadores.

Se a aprendizaxe debe ser un proceso permanente e continuo, facilitando o acceso
a todos os grupos de difícil inserción laboral para prever a exclusión social.

Se os centros integrados de formación profesional deben facilitar o acceso eficaz á
formación profesional, que se lles debe garantir aos distintos colectivos, mozos, tra-
balladores en activo ocupados e desempregados.

¿Por que a separación dos traballadores en paro cos traballadores en activo, dos
mozos, dos maiores de 45 anos...?

¿Que pode resultar máis integrador cá formación profesional para todos nas mes-
mas aulas ou centros de formación, colectivos desfavorecidos, discapacitados, minorí-
as étnicas, mozos, maiores, traballadores ocupados, traballadores desempregados...? 

A calidade da formación quedará garantida se non poñemos barreiras de separa-
ción, como a exclusión social, de orixe xeográfica ou a diferenza de xéneros.
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III. PROPOSTAS DE MELLORA
Na terceira parte desta publicación preséntanse as conclusións dos XV Encontros

de Consellos Escolares de Comunidades Autónomas e do Estado, organizados polo
Consello Escolar da Comunidade de Madrid e celebrados en maio de 2004. Trátase de
análises que sintetizan as medidas prácticas propostas polos distintos consellos esco-
lares autonómicos e do Estado, froito dos debates que sobre o tema “Formación pro-
fesional e emprego” se realizaron no seo de cada consello durante o curso 2003-2004.
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CONCLUSIÓNS DOS XV ENCONTROS
DE CONSELLOS ESCOLARES 

AUTONÓMICOS E DO ESTADO
FORMACIÓN PROFESIONAL E EMPREGO:

CARA A UN ESPAZO COMÚN

(Madrid, 5, 6e 7 de maio de 2004)

INTRODUCIÓN

Desde a súa creación, os consellos escolares autonómicos e do Estado, órganos de
consulta das administracións educativas e de participación de todos os sectores impli-
cados na programación da ensinanza nos niveis previos aos estudos universitarios,
sempre se distinguiron pola súa vocación de servizo á comunidade educativa e polo
seu empeño en fomentar entre eles a comunicación, a reflexión e o diálogo. Froito
destes afáns é a rica estela dos catorce encontros que se celebraron ata a data, e que
supuxeron outras tantas oportunidades para lle facer chegar á comunidade escolar e á
sociedade en xeral un conxunto de valiosas contribucións sobre temas tan medulares
do noso sistema educativo como son, entre outros, a convivencia, os educadores, a
educación en valores ou a inmigración.

Nesta mesma liña de servizo e de intentar ofrecer, tras un intenso período de estu-
do, un conxunto de propostas de mellora sobre temas de relevante interese educativo,
os consellos escolares autonómicos e do Estado, reunidos en Salamanca na primavera
de 2003, decidiron por unanimidade dedicar o seu décimo quinto encontro, previsto
para 2004, a reflexionar sobre o estado da formación profesional en España e a súa
adecuación aos requirimentos que dimanan dun mercado laboral cada vez máis some-
tido a vertixinosas transformacións, designando entón ao Consello Escolar da Comu-
nidade de Madrid como organizador dese encontro. 
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A pertinencia do tema escollido vén dada porque, sen lugar a dúbidas, as relacións
entre os sistemas produtivos e os sistemas educativos adivíñanse no núcleo das preo-
cupacións sociais e polo convencemento unánime de que a expansión da ensinanza
contribuirá, en gran medida, ao crecemento económico e á igualdade de oportunida-
des, favorecendo así maiores cotas de benestar e de cohesión social. Ou, dito doutro
modo, que a ensinanza, e moi en particular a formación profesional, é un investimen-
to de primeira orde, polo beneficio que lles proporciona aos individuos e á sociedade.
Como consecuencia diso, é de todo punto razoable a preocupación por lograr non só
unha máis equilibrada e acertada adecuación entre as demandas do mercado laboral,
cada vez máis suxeito a acelerados cambios, e a oferta de formación profesional que
se facilita desde o sistema educativo, senón tamén, e sobre todo, unha cada vez máis
fluída sintonía e interacción entre ambos os sistemas que facilite e garanta o acceso á
formación e á cualificación actualmente requiridas. 

En canto ao marco normativo no que se encadra a formación profesional, é necesa-
rio apuntar que a Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema
educativo (LOXSE) pon en marcha unha nova concepción da formación profesional e
establece, no seu artigo 30, que as ensinanzas de formación profesional, de base e es-
pecífica (formación profesional regrada), son ensinanzas que capacitan para o desem-
peño cualificado das distintas profesións. Pero tamén se consideran comprendidas en-
tre as ensinanzas de formación profesional aquelas accións formativas dirixidas á
formación para o emprego, á formación continua de traballadores en empresas, á inser-
ción e reinserción laboral; isto é, as que conforman a formación profesional continua e
ocupacional (formación profesional non regrada). Pola súa parte, a Lei das cualifica-
cións e da formación profesional vén configurar un sistema integrado das distintas
ofertas de formación profesional (regrada, continua e ocupacional), mediante a crea-
ción dun Sistema Nacional de Cualificacións que dote de unidade, coherencia e efica-
cia a planificación, ordenación e administración desta realidade, co fin de facilitar a in-
tegración das distintas ofertas de formación profesional e de homologar as diversas
formas de certificación e acreditación das competencias e cualificacións. Se ben a Lei
orgánica 10/2002, de calidade na educación mantén a vixente ordenación xeral da for-
mación profesional específica, modifica a configuración da formación profesional de
base impartida polo sistema educativo, as condicións de obtención dos títulos que dan
acceso á formación profesional específica (graduado en educación secundaria e bacha-
relato) e a acreditación dos requisitos de acceso aos ciclos formativos, tanto de grao
medio como de grao superior, como consecuencia do establecemento dos itinerarios e
dos programas de iniciación profesional na etapa de educación secundaria obrigatoria
e da proba xeral de bacharelato, como requisito de obtención do título de bacharelato.

Na España das autonomías, coa transferencia de competencias, as comunidades
autónomas son protagonistas relevantes na produción lexislativa concernente á forma-
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ción profesional regrada. As actuacións nesta materia presentan diferenzas aprecia-
bles dunhas comunidades a outras, diferenzas que se explican pola diversidade no sis-
tema produtivo e na realidade educativa, así como na relación entre ambos os ámbitos.
Hai autonomías que se dotaron de estruturas concretas para a formación profesional
na súa Administración educativa, tales como unha viceconsellería específica ou unha
dirección xeral, nalgúns casos tamén específica e noutras con algunha responsabilida-
de engadida. Pola súa vez, son numerosas as comunidades que posúen un instituto de
cualificacións propio, se ben o grao de desenvolvemento é dispar, e practicamente a
totalidade das comunidades posúen un Plan Rexional de Formación Profesional e un
Consello Rexional de Formación Profesional, órgano consultivo de grande importan-
cia porque é a base sobre a que pivotan as liñas mestras que rexerán todo o relaciona-
do con formación e emprego nas distintas comunidades. No que concirne aos centros
integrados, o País Vasco é pioneiro en apostar fortemente por esa modalidade de cen-
tros e son varias as comunidades que puxeron en marcha algún deses centros, o mes-
mo que no que concirne aos plans de calidade, baixo a forma uns de ISO 9000 e ou-
tros de EFQM. O certo é que todas as comunidades autónomas, atendendo as súas
peculiaridades, están tomando iniciativas para lle dar un grande impulso á formación
profesional: revisión de currículos dos títulos, fomento de convenios para impulsar a
formación en centros de traballo (FCT), creación de observatorios de emprego, co-
rrespondencia entre títulos de ciclos formativos de grao superior e diplomaturas uni-
versitarias, etc., así como a participación en proxectos experimentais para a avalia-
ción, recoñecemento e acreditación das competencias adquiridas a través da
experiencia laboral ou vías non formais e informais de aprendizaxe.

En paralelo a todos estes esforzos do conxunto das comunidades autónomas e do
Estado español por situar a formación profesional no nivel de calidade e de eficacia
que debe ocupar en todos os ámbitos, as políticas europeas apostan por este mesmo
obxectivo e, así, no Cume de Lisboa de 2000 declárase a educación e a formación
como un dos ámbitos prioritarios clave, acordando como obxectivo para 2010 o “con-
verterse na economía baseada no coñecemento máis competitiva e dinámica do mun-
do, capaz de crecer economicamente de maneira sostible con máis e mellores empre-
gos e con maior cohesión social”. Na mesma liña, o Consello de Estocolmo de 2001
proclama a súa determinación de mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas de edu-
cación e formación, facilitando o acceso de todos á formación e, no Consello Europeo
de Barcelona de 2002, destácase o papel esencial que desempeña a educación e a for-
mación á hora de mellorar o nivel de cualificación dos europeos. Todas estas iniciati-
vas empezan a xerar resultados nos ámbitos da mobilidade, da aprendizaxe permanen-
te, da formación profesional, da avaliación da calidade, da cooperación internacional
e, moi en concreto tras a declaración de Copenhague, no recoñecemento das compe-
tencias profesionais e na integración da formación profesional.
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Neste espazo autonómico, estatal e europeo, a formación profesional, apoiada nes-
ta normativa e impulsada por acordos e apoios entre a comunidade educativa, os axen-
tes sociais e as administracións dos distintos ámbitos territoriais debe atopar vías de
desenvolvemento para chegar a todos e garantir a formación e capacitación dos cida-
dáns ao longo da vida. Agora, cando a Lei das cualificacións e da formación profesio-
nal se atopa en pleno proceso de desenvolvemento (por exemplo, Real decreto
1128/2003, do 5 de setembro, que regula o Catálogo Nacional de Cualificacións Pro-
fesionais), os consellos escolares, como órganos de consulta e participación democrá-
tica da comunidade educativa, teñen unha ocasión espléndida para facer chegar as
súas propostas e suxestións á sociedade en xeral e ás administracións competentes
para que este desenvolvemento normativo goce do apoio maioritario dos sectores im-
plicados e, en definitiva, resulte o máis acertado posible.

E ese é precisamente o sentido que se lle quixo imprimir ao próximo encontro de
consellos escolares autonómicos e do Estado. Aceptada a responsabilidade da súa or-
ganización, celebrouse en Madrid unha reunión de presidentes en outubro de 2003, co
fin de establecer de común acordo o título do XV encontro, que resultou definido así:
“A formación profesional e o emprego: cara a un espazo común”. Así mesmo, acor-
douse o sistema de traballo e o deseño de tal evento a partir da proposta elevada polo
presidente do Consello Escolar da Comunidade de Madrid. Tamén se concertou un
guión orientativo para que cada consello escolar puidese reflectir adecuadamente o
estado da formación profesional no seu ámbito educativo e cuxo apartado final se ti-
tula “Conclusións e propostas de mellora”.

Elaborados os ditos documentos e recibidos no Consello Escolar da Comunidade
de Madrid, o equipo técnico presentou un borrador de documento síntese que, unha vez
revisado por cada Consello Escolar, serviu de base para a reflexión conxunta e para o
debate en distintas sesións do XV encontro. Formuláronse numerosas emendas que vi-
ñan incorporar, eliminar, matizar, retocar ou integrar distintos aspectos do dito docu-
mento e, tras os intensos debates, déuselle o visto e prace ao presente documento, que
goza do consenso unánime de todos os consellos escolares autonómicos e do Estado. 

Por outra parte, é necesario valorar debidamente a existencia doutros dous docu-
mentos xerados a partir do guión de traballo acordado e que ofrecen, por unha parte,
os datos sobre a situación da formación profesional nas diferentes comunidades autó-
nomas do Estado español (documento A) e, por outra, as experiencias ou proxectos
(documento B) que cada consello escolar presentou ao XV encontro como expoñente
e reflexo da formación profesional no seu ámbito territorial concreto, xa sexa pola súa
calidade, orixinalidade, especificidade ou interese. Estes dous documentos son de
enorme importancia, porque permiten comprender mellor o teor e o alcance das pro-
postas de mellora que constitúen o documento C, ao nacer estas da análise do estado
real da formación profesional en cada comunidade autónoma.
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Nuns e noutros documentos cobran especial relevo aquelas cuestións que os conse-
llos escolares consideran máis urxentes no marco autonómico, estatal e europeo. Así,
todos insisten en que o modelo actual da formación profesional adoece de descoordi-
nación e demándanse medidas para a integración dos tres subsistemas e das políticas de
educación e emprego. Se se quere un verdadeiro plan integrado, é preciso ademais lo-
grar a máxima coordinación e permeabilidade entre as distintas modalidades ou vías de
adquisición de formación e cualificación, crear unha Rede Integrada de Información e
Orientación Profesional e poñer en marcha en cada comunidade autónoma un disposi-
tivo de recoñecemento, avaliación e certificación das competencias dos traballadores.
Así mesmo, afloran reiteradamente as demandas de participación e cooperación das
comunidades autónomas, dos axentes sociais e da Administración local, á hora de de-
señar políticas de formación para o emprego, así como a necesidade de entendemento
entre as distintas administracións. Compártese tamén a preocupación polos desaxustes
que se producen entre oferta educativa e demandas de traballo e pola imprescindible
coordinación entre os empresarios e os responsables de formación. 

Así pois, se os documentos A remitidos a este Consello Escolar da Comunidade de
Madrid, en tanto que organizador do XV encontro, ofrecen unha imaxe fiel e real da
situación da formación profesional en cada comunidade autónoma (alumnado nos ci-
clos, grao de desenvolvemento dos seus respectivos plans de formación profesional,
etc.) e permiten coñecer os esforzos e expectativas que a formación profesional conci-
ta, unha vez consensuado por todos os consellos escolares autonómicos e do Estado o
presente documento de propostas, é de esperar que sexa acollido como un valioso ins-
trumento de información e de consulta para a comunidade educativa e para quen, nos
seus respectivos ámbitos competenciais, deban desenvolver a Lei das cualificacións e
da formación profesional e adoptar medidas para que estas ensinanzas adquiran o ni-
vel de calidade e eficacia desexadas.

1. CARA A UN SISTEMA INTEGRADO

1.1. A INTEGRACIÓN E A COORDINACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL

Os tres subsistemas da formación profesional (formación profesional regrada, for-
mación ocupacional e formación continua) constitúen unha oferta ampla de forma-
ción, aínda que é evidente a descoordinación que presentan (normativa, xestión, fi-
nanciamento e control). Sobre eles converxen, por un lado, as competencias
normativas da Administración laboral e, polo outro, da Administración xeral do Esta-
do (regulación básica e planificación) e das comunidades autónomas que, tras un pro-
ceso de traspaso de servizos e funcións, asumiron a xestión. Pola súa vez, os axentes
sociais dispoñen dunha ampla participación consultiva en todos eles, alcanzando ni-
veis de xestión na formación continua. Cada un deles desenvólvese de forma paralela
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e con escasa coordinación entre si, o que provocou un funcionamento fragmentado e
descoordinado. Así:

❏ As administracións públicas, tanto en formación profesional regrada como en
formación profesional ocupacional, realizaron as súas programacións e pro-
moveron os seus centros, sen coordinar os seus respectivos instrumentos.

❏ A pesar dos avances que se realizaron nos últimos anos, a coordinación entre a
formación profesional específica (FPE) e a formación profesional ocupacional
(FPO) co mundo produtivo e empresarial segue sendo escasa: a FPO, dotada
de grandes recursos económicos, desenvolveuse dun modo desordenado e im-
provisado e con escasa vinculación ás empresas e, no caso da FPE, esta cola-
boración limítase ao desenvolvemento do programa de FCT. Este descoñece-
mento mutuo está influíndo negativamente no recoñecemento de títulos e
cualificacións pola parte do mundo empresarial.

❏ A formación profesional continua (FPC), xestionada por empresarios e sindi-
catos, desenvólvese independentemente.

En conclusión, pódese afirmar que apenas existe unha certa coordinación formal e
institucional entre a FPE e a FPO, a través do Consello Xeral de FP, xa que a FPC dis-
pón dos seus propios órganos de seguimento, o que, unido ao distinto grao de impli-
cación dos axentes sociais, a súa impartición en centros de diversa índole e por profe-
sionais con diferente cualificación, a inexistencia ou inadecuación do sistema de
avaliación e control do proceso formativo, a inexistencia dun catálogo común de cua-
lificacións que contemple uns requisitos comúns das diversas ofertas formativas, con
independencia do colectivo ao que se dirixa, etc. desembocou na inexistencia de plans
coordinados que incorporen as diferentes ofertas de formación profesional (xa sexa as
que realizan os tres subsistemas, como outras iniciativas de diferentes administracións
públicas, autonómicas ou locais, empresas, institucións, asociacións, etc.). Todo iso
produce unha sensación de dispersión e, incluso, de duplicidade e dispendio de recur-
sos, que non é xustificable nin social nin economicamente.

Ante esta situación, a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da
formación profesional proponse a ordenación dun sistema integral de formación pro-
fesional, cualificacións e acreditación, que responda ás demandas sociais e económi-
cas, que integre as diversas modalidades formativas (regrada, ocupacional e continua),
que adecúe as ofertas de formación ás necesidades do mercado de traballo, facilitando
a inserción laboral e a adaptación continua dos traballadores ás cambiantes circuns-
tancias do mercado de traballo e que favoreza a mobilidade dos alumnos e traballado-
res dentro da Comunidade Europea.

Esta lei aborda a definición dun Sistema Nacional de Cualificacións e Formación
Profesional, encargado de promover e desenvolver a integración das distintas ofertas
de formación profesional, constituído polos seguintes instrumentos e accións:
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❏ O Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, aplicable a todo o territo-
rio nacional, que se articulará no Catálogo Modular de Formación Profesional
e que estará constituído polas cualificacións identificadas no sistema produtivo
e a formación asociada a estas.

❏ O recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profe-
sionais, con validez en todo o territorio nacional e cos efectos que lle corres-
pondan de acordo coa normativa da Unión Europea.

❏ A información e orientación en materia de formación profesional e emprego.

❏ A avaliación e a mellora da calidade do Sistema Nacional de Cualificacións e
Formación Profesional.

A formación profesional específica debe ser tratada coa importancia e co rigor que
merece. Por iso, considérase que o mesmo debate e busca de consenso que se recla-
man para outras leis educativas, deberan ser aplicados ao desenvolvemento desta Lei
das cualificacións e da formación profesional. Por todo o cal, suxírese que se realice
un rigoroso estudo e avaliación que permita adoptar as medidas necesarias para un co-
rrecto desenvolvemento da mencionada lei.

Por todo iso, resulta urxente desenvolver a normativa necesaria e adoptar as medi-
das que permitan ordenar a situación existente para dar resposta ás necesidades reais
de cualificación e recualificación profesional, así como de certificación, hoxe seria-
mente dificultadas por unha situación na que tanto as acreditacións como o financia-
mento de cada subsistema seguen camiños diferentes. Como consecuencia das esixen-
cias que se derivan da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da
formación profesional, e o seu imperativo de configurar un sistema integral de forma-
ción profesional, cualificacións e acreditación, demándase unha pronta política de or-
denación e coordinación entre os subsistemas de formación e a posta en marcha dun
sistema integrado de orientación profesional. Ou, o que é o mesmo, pídese unha es-
trutura en rede que coordine as políticas de educación e emprego, que garante e xes-
tione os recursos humanos necesarios, que estableza medidas concretas para mellorar
a relación entre os centros e o sistema produtivo e que propicie a vertebración e coor-
dinación das distintas ofertas de formación profesional.

Por iso, proponse:

1.1.1. Medidas respecto das cualificacións profesionais

• O impulso para a finalización do Catálogo Nacional das Cualificacións, me-
diante a constitución de grupos de traballo para cada un dos sectores produti-
vos nos que deberán intervir expertos das organizacións empresariais e sindi-
cais, ademais de representantes das comunidades autónomas e dos axentes
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sociais e económicos máis representativos que identifique as necesidades de
cualificacións reais dos sistemas produtivos e do mercado laboral e que sexa
revisado e actualizado permanentemente. Neste sentido, é fundamental que o
Catálogo Nacional das Cualificacións se elabore e se actualice a través das
contribucións que efectúen os distintos institutos autonómicos das cualifica-
cións, o Instituto Nacional das Cualificacións e os axentes sociais e económi-
cos correspondentes.

• Este catálogo entenderase como un catálogo aberto a futuras modificacións
que nazan dunha avaliación continua da realidade, que permita ordenar o pa-
norama actual, identificando as necesidades de cualificacións reais do sistema
produtivo e do mercado laboral e debería desenvolverse cunha maior participa-
ción das comunidades autónomas, potenciando a súa vinculación á empresa e
intentando unha converxencia no ámbito europeo. Débense dotar as comunida-
des autónomas de capacidade para propoñer a incorporación de novas cualifi-
cacións no CNCP e corresponsabilizalas na definición e xestión do SNCP, ten-
do en conta as especificidades do seu propio tecido produtivo e industrial e da
súa realidade social e laboral, de maneira que as contribucións realizadas por
cada instituto se incorporen ao catálogo nacional, sempre que sexa procedente.
Iso debe permitir o recoñecemento das contribucións, titulacións e certificados
profesionais expedidos por cada comunidade autónoma en todo o ámbito esta-
tal e a mobilidade dos traballadores e traballadoras en todo o Estado e na
Unión Europea.

• A elaboración do Catálogo Modular de Formación asociada ás cualificacións,
identificadas en unidades de competencia, que permita integrar as diferentes
ofertas formativas e garantir a calidade dos contidos que se imparten en cada
unha delas. As ditas unidades de competencia deberían poderse analizar en su-
bunidades máis pequenas para facilitar e favorecer a formación intensiva e/ou
en alternancia coa xornada laboral.

• A unificación dos contidos formativos que debería supoñer o novo Catálogo
Nacional de Cualificacións debe desembocar na integración dos tres subsiste-
mas de formación profesional, coas particularidades propias de cada un deles
en función dos colectivos aos que vai dirixida a formación, posibilitar a con-
formación e homologación das competencias adquiridas por distintas vías de
formación e a coordinación da oferta formativa en centros integrados de FP e
específicos para rendibilizar os recursos humanos e materiais dispoñibles.

• A definición dos mecanismos de avaliación e acreditación das cualificacións e
os organismos responsables do seu deseño e execución e a regulación do siste-
ma de correspondencias, conformacións e equivalencias entre os tres subsiste-

FORMACIÓN PROFESIONAL E EMPREGO

142



mas de formación profesional mediante un sistema de recoñecemento, avalia-
ción e certificación da competencia profesional ben adquirida, mediante for-
mación regrada en calquera das súas modalidades ou pola acreditación da ex-
periencia laboral ou por procesos de formación informais, oficial e recoñecido
en todo o Estado e con validez no mercado laboral. A acreditación das cualifi-
cacións producirá efectos académicos, sempre e cando se integre e se subordi-
ne aos plans de estudo da formación profesional regrada impartida nos centros
educativos.

Para a execución destas propostas e o desenvolvemento do Sistema Nacional de
Cualificacións, cuxo obxectivo final é a integración e coordinación do sistema de for-
mación profesional, é necesario un órgano único, co rango administrativo que polas
súas funcións lle corresponda, que aglutine as competencias agora dispersas en varias
direccións xerais de ámbito estatal, que se encargue de determinar a política de cuali-
ficacións no ámbito estatal, en conexión coa política de desenvolvemento económico
e social e o emprego, de promover o establecemento do Sistema Nacional de Cualifi-
cacións Profesionais, de garantir a avaliación do conxunto do sistema e de promover a
I+D+i sobre as cualificacións e a formación profesional.

1.1.2. Medidas no ámbito autonómico

• Os tres subsistemas deben ser analizados, planificados, coordinados e avalia-
dos nun órgano no que teñan participación as administracións competentes
para que, desta maneira, emanen del directrices e obxectivos que complemen-
ten a formación profesional no seu conxunto. 

• Proponse que a representación da comunidade autónoma no Consello Xeral da
Formación Profesional sexa asumida conxuntamente polas administracións la-
borais e polas administracións educativas. 

• Dada a importante función que os institutos autonómicos das cualificacións
profesionais poden ter no ámbito das comunidades autónomas, recoméndase a
creación destes naquelas nas que aínda non se constituísen.

• Débese facilitar a integración das ofertas formativas de formación profesional,
atendendo as necesidades de cualificación dos distintos colectivos e do merca-
do laboral. Atendendo, así mesmo, ás especiais características en contido, en
ratio formador/alumno/hora, en obxectivos, en recursos económicos, etc. para
a adecuada atención do alumnado en xeral e, en especial, dos que padecen
algunha discapacidade.

• A potenciación dos acordos de colaboración coas empresas a todos os niveis
para favorecer a realización de prácticas profesionais (tanto do alumnado coma
do profesorado), para o intercambio de tecnoloxías e de persoal experto, para a
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investigación, para a utilización de infraestruturas e medios técnicos e mate-
riais. Isto redundará en que a adquisición ou mellora das cualificacións dos tra-
balladores sexa recoñecida, no marco da negociación colectiva, tanto para a
súa promoción no emprego, como para a súa promoción profesional na empre-
sa e as súas retribucións salariais.

1.2. A COOPERACIÓN E PARTICIPACIÓN DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

O marco introducido pola Lei orgánica 5/2002, das cualificacións e da formación
profesional, e o Real decreto 1128/2003, do Catálogo Nacional de Cualificacións Pro-
fesionais, debe posibilitar a corresponsabilidade coas comunidades autónomas. É ne-
cesario que a Administración xeral do Estado desenvolva os marcos normativos que
lle competan, adecuándoos ás recomendacións e esixencias da Unión Europea, de
modo que as comunidades autónomas, no exercicio das súas lexítimas e propias com-
petencias e aspiracións, poidan avanzar no desenvolvemento do seu sistema de forma-
ción profesional, tan necesario para o seu propio desenvolvemento e futuro. 

Sería necesario, pois, establecer un órgano colexiado constituído polas administra-
cións central e autonómicas e coa participación dos axentes sociais e económicos que,
superando o marco simplemente consultivo que agora ten o Consello Xeral de Forma-
ción Profesional, asuma responsabilidades na dirección e coordinación do Sistema
Nacional das Cualificacións Profesionais, no ámbito autonómico e estatal.

Convén que o Instituto de Cualificación de cada comunidade autónoma participe e
coopere co Sistema Nacional de Cualificacións en materia de proposta de cualifica-
cións profesionais vinculadas a cada estrutura produtiva e emisión de informes sobre
plans e accións encamiñados ao desenvolvemento, recoñecemento e avaliación das
competencias. Así mesmo, é conveniente que, dentro dos institutos autonómicos de
cualificacións, se estableza unha unidade de calidade e avaliación en cada comunida-
de autónoma, co fin de asegurar os procedementos básicos de avaliación encamiñados
á acreditación e recoñecemento das cualificacións. A oferta efectiva de oportunidades
de avaliación da poboación activa, o cumprimento dos requisitos do proceso de reco-
ñecemento e avaliación da competencia desta poboación, así como a realización das
funcións asociadas á implantación e á calidade deste proceso, obrigan á implantación
dun dispositivo potente que, no ámbito das distintas comunidades, se ocupe da xestión
do sistema de recoñecemento, acreditación e validación. 

1.3. VINCULACIÓN DOS AXENTES SOCIAIS AO SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

• Garantirase a participación en desenvolvemento da formación profesional dos
axentes sociais e económicos: organizacións sindicais e empresariais. Un siste-
ma de formación profesional de calidade non pode planificarse tendo en conta
unicamente os actores máis directamente implicados co mercado laboral e co
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tecido produtivo, polo que o deseño, desenvolvemento e avaliación de todo o
sistema necesita o consenso e diálogo con organizacións sindicais e empresa-
riais máis representativas. En consecuencia, deben potenciarse as liñas de co-
laboración abertas ata o momento para traballar conxuntamente e, igualmente,
a coordinación entre os axentes sociais e as administracións educativas e labo-
ral e outras entidades.

• É preciso incrementar a implicación dos axentes sociais no sistema integrado
de formación profesional. En efecto, na actualidade a intervención dos axentes
sociais no sistema de formación profesional limítase, polo xeral, á participa-
ción con carácter consultivo no seo do Consello Xeral de Formación Profesio-
nal e no dos consellos autonómicos e á xestión da formación continua, no mar-
co do Acordo Nacional de Formación Continua. É preciso avanzar cara a un
novo modelo, onde a participación consultiva se transforme en implicación
responsable, debendo incluso en certos casos ser plenamente asumidas as fun-
cións polos axentes sociais.

• Desde os axentes sociais esíxese, pois, máis participación e diálogo social á
hora de establecer o conxunto de medidas que a formación profesional necesita. 

• Así mesmo, desde a Administración local ínstase para que se lles dea máis ca-
bida ás corporacións locais no deseño e realización dos plans de formación
porque, afírmase, a Administración local é a máis próxima ao cidadán, ten un
coñecemento máis exacto das necesidades sociais e formativas e é máis áxil
para dar respostas efectivas a esas necesidades.

1.4. O AXUSTE ENTRE FORMACIÓN E EMPREGO

O sistema de formación profesional deberá asumir non só o compromiso de re-
solver os desaxustes entre a demanda e a oferta formativa e as necesidades das em-
presas, senón que tamén ha de ser un instrumento para o desenvolvemento da eco-
nomía nas rexións. Con vistas a iso, é preciso potenciar a acción dos organismos
encargados de observar a evolución da produción, o traballo e o emprego en cada
unha das comunidades autónomas, de forma que poidan realizar as seguintes fun-
cións:

❏ A observación dos procesos produtivos nas empresas, que debe estar enca-
miñada á obtención de información sobre a evolución das tecnoloxías, dos
contidos e de organización do traballo e das novas tendencias produtivas.

❏ A observación do mercado de traballo, encamiñada non tanto á obtención
de datos cuantitativos de oferta e demanda de postos de traballo, senón á
indagación sobre a evolución da profesionalidade, a través do seguimento
sectorial e territorial dun certo número de figuras profesionais tipo, elixidas
entre as que se determinen no sistema de cualificacións.
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❏ A observación da relación formación-emprego, que debe perseguir a ava-
liación do grao de adaptación efectivo que se consegue entre a formación
inicial impartida polas institucións e centros de formación, co reforzo das
institucións implicadas na formación profesional e os requisitos dos proce-
sos produtivos e do mercado de traballo.

• Creación de observatorios autonómicos de formación e emprego que detecten
a evolución das profesións. Sería conveniente crear un observatorio estatal
que, de forma sistemática e permanente, realice prospeccións de futuro, detec-
te tendencias e promova accións de difusión para acercar todo o que teña rela-
ción coa formación profesional aos usuarios. Toda a cidadanía terá acceso a
esta información a través dos observatorios, de tal xeito que poida planificar a
súa actividade formativa ao longo da súa vida profesional.

• A implantación da oferta formativa debería realizarse respondendo claramente
ás necesidades que xera o territorio e coa suficiente flexibilidade para adaptar-
se ás necesidades cambiantes que se van producindo. Faise necesaria unha es-
treita colaboración co Observatorio de Emprego e un mellor seguimento da in-
serción profesional dos titulados, que sirva de termómetro para comprobar a
eficacia do sistema formativo.

• Así mesmo, débense establecer convenios entre as empresas e os centros edu-
cativos que vaian máis alá da simple colaboración na formación en centros de
traballo, facendo que o sector empresarial se implique de modo máis activo en
accións formativas con compromiso de inserción laboral e en ámbitos tales
como a cesión de materiais, maquinaria e equipos, a realización de estancias
do profesorado nas empresas, etc. Un mellor coñecemento mutuo e unhas rela-
cións máis estreitas, sen dúbida contribuirían a adaptar a formación impartida
aos requirimentos reais das empresas e, simultaneamente, a facilitar a inser-
ción laboral dos titulados de FP, co recoñecemento laboral que pola súa cuali-
ficación profesional lles corresponde.

1.5. HOMOLOGACIÓN E RECOÑECEMENTO DE TÍTULOS

• En relación co contexto europeo, para facilitar a libre circulación de traballa-
dores polo mercado de traballo europeo, débese facilitar a homologación e re-
coñecemento dos estados membros, axilizando os trámites que implica. Ade-
mais, deberase tender a unha harmonización das cualificacións profesionais en
todo o ámbito europeo. 

• O proceso de integración europeo na política de capacitación e formación profe-
sionais debe desembocar en estruturas compartidas e homoxéneas, que permitan
a homologación en cualificacións, investimentos e mobilidade profesional.
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• Resulta imprescindible desenvolver un modelo de dispositivo de recoñecemen-
to e avaliación da competencia. Neste sentido, sería desexable sacar proveito
das conclusións obtidas no desenvolvemento do proxecto ERA, liderado polo
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e dos traballos realizados nas dis-
tintas comunidades autónomas, creando un organismo de coordinación entre
elas e en colaboración coas organizacións empresariais e sindicais máis repre-
sentativas, pois insístese na necesidade dun desenvolvemento do sistema de
avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais adqui-
ridas mediante a experiencia laboral ou aprendizaxe non formal que teña como
referente o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e permita unha
actualización permanente dos colectivos potencialmente interesados, para fa-
vorecer a reinserción e mobilidade laboral. Para o éxito do sistema, requírese-
lles un gran labor de formación e difusión a todos os colectivos implicados de
maneira activa ou pasiva, e á sociedade en xeral. 

• O sistema será liderado polo ámbito público, cun procedemento de xestión
transparente, flexible, sinxelo, eficaz e crible.

• Hai que definir con precisión os mecanismos de avaliación e acreditación das
cualificacións, sen esquecer os aspectos económicos e contemplar a adquisi-
ción delas pola vía da experiencia laboral, así como regular o sistema de co-
rrespondencias, validacións e equivalencias entre os tres subsistemas de for-
mación profesional.

• Deberían estar claramente establecidos os responsables de garantir todo o pro-
ceso encamiñado á acreditación e recoñecemento das cualificacións e deben
ser as administracións públicas as que asuman a dita responsabilidade.

1.6. POSTA EN MARCHA DUNHA REDE DE CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

• A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación pro-
fesional establece que se considerarán centros integrados de formación profe-
sional aqueles que impartan formación conducente aos títulos e certificados de
profesionalidade, que constitúen as ofertas de formación profesional referidas
ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Igualmente, determina
que o Goberno, tras a consulta ao Consello Xeral da Formación Profesional,
establecerá os requisitos básicos que deberán reunir estes centros. Dada a im-
portancia que terán estes centros no proceso de integración dos distintos sub-
sistemas de formación profesional, para que realmente sexa posible o que a lei
propugna, resulta imprescindible desenvolver a normativa e acometer as refor-
mas necesarias, ademais de dotar estes centros, de titularidade pública, dun
alto grao de autonomía e de capacidade de xestión e organización suficiente.
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• Para ir de forma efectiva a un Plan Integrado de Formación Profesional, é pre-
ciso lograr a máxima permeabilidade e o máximo recoñecemento posible entre
as distintas modalidades ou vías de adquisición de formación e cualificación.
Agora ben, para conseguir unha efectiva permeabilidade é preciso que, en pri-
meiro lugar, os diversos subsistemas e modalidades teñan os mesmos obxecti-
vos de competencia; en segundo lugar, é preciso que os diversos programas
formativos consigan de forma efectiva esta competencia (isto é, consigan ni-
veis similares de calidade nos procesos de formación). Por último, no aspecto
que agora interesa, a permeabilidade favorécese moito se as persoas poden ato-
par toda a oferta das diversas modalidades nos mesmos centros de formación.
É preciso, por conseguinte, que se constitúan e funcionen canto antes os cen-
tros integrados.

• Existe unha oferta formativa, en moitos casos paralela, entre a formación profe-
sional regrada e a formación profesional ocupacional e continua. Deberíanse
habilitar convenios de colaboración entre todos os sectores implicados para ga-
rantir a mobilidade, axudas ao estudo, unicidade de oferta formativa, etc. para
os destinatarios. É posible que a creación de centros integrados responda a esta
petición, que debería presentarse nun primeiro momento cunha oferta viable.

• É importante a creación dunha rede de centros integrados por áreas e familias
profesionais —sempre que sexa posible— que permita que todos os centros
que imparten formación profesional traballen conxuntamente. Así mesmo, é
importante que se impulse a idea de “campus” nos centros integrados e que
non se identifique, necesariamente, centro integrado cun edificio ou instituto.

Estes centros integrados serán competencia de cada comunidade autónoma e deben
constituír o eixe básico e de referencia da formación profesional e das cualificacións.
Por esta razón, estes centros terán moita flexibilidade nas súas formas de xestión e par-
ticipación, así como capacidade de contratación (no caso de que necesiten profesores es-
pecialistas), que garante que a formación sexa impartida por profesorado de secundaria
e por profesores técnicos de formación profesional en calquera dos tres subsistemas de
formación profesional e por especialistas nos módulos formativos que o requiran.

Os centros integrados, basicamente, deben ter as mesmas funcións, organización e
nivel de control, así como unha certificación contrastada e rigorosa de calidade. Ao mes-
mo tempo, na formación ocupacional e continua, estes centros teñen que contar coa par-
ticipación dos axentes sociais e económicos e as administracións correspondentes do te-
rritorio, especialmente as administracións locais. Para levar a cabo esta idea, poden
establecerse plans directores para planificar a formación profesional nun territorio.

• O impulso dos centros integrados, onde se poida impartir formación tanto re-
grada, coma ocupacional e continua, parécennos fundamentais porque supón
unha serie de vantaxes como son:
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Rendibilizar as instalacións e os equipamentos.
Optimización dos recursos.
Oferta diversificada ao alumno.
Retro-alimentación de novas tecnoloxías entre os subsistemas.

• É necesario que se arbitren as medidas necesarias para que este modelo de cen-
tro sexa posible.

• Tendo en conta que os centros integrados públicos de formación profesional
deben atender a formación regrada, a ocupacional e a continua, faise necesario
que eles conten cunha grande autonomía no ámbito da xestión pedagóxica dos
distintos programas e, pola súa especificidade, tamén na xestión do seu perso-
al, que deberá estar supeditado aos diferentes programas e actuacións nos que
o centro se atope implicado. Para tal fin, é necesario promover unha negocia-
ción entre os representantes das partes afectadas para a elaboración dunha nor-
mativa que regule os perfís das vacantes ofertadas, a estabilidade nos patróns,
así como a determinación das incompatibilidades e a contratación eventual do
profesorado fóra do sistema.

A implantación dos ciclos formativos e a oferta crecente do Catálogo de Títulos
Profesionais esixen, como medida operativa imprescindible, a definición e revisión da
Rede de Centros de Formación Profesional, que comprenderá distintos tipos: centros
integrados, centros específicos e centros de referencia nacional.

Nos centros integrados impartiranse as ensinanzas correspondentes aos tres sub-
sistemas.

Os centros específicos ocuparanse das ensinanzas dunha determinada familia pro-
fesional.

Os centros de referencia nacional responden ao establecido no artigo 11.7 da Lei
orgánica das cualificacións e da formación profesional.

A presenza das ofertas formativas de formación profesional nos centros de secun-
daria debe ser obxecto dunha especial atención, ao definir a Rede de Centros de For-
mación Profesional.

Tendo en conta que a implantación da FPE, a través dos seus ciclos formativos,
está moi avanzada e cobre unha ampla oferta do Catálogo de Títulos Profesionais, fai-
se necesaria unha revisión da rede de FP nos distintos ámbitos territoriais —autonó-
mico, provincial e local— que permita, por unha parte, completar a oferta formativa e,
por outra, detectar as carencias e disfuncións para poder adecuar esta oferta ás de-
mandas formativas actuais e futuras. Polo tanto, as medidas para a reestruturación e
implantación de novas ensinanzas deben responder a criterios de racionalidade que
contemplen as seguintes actuacións:
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• Analizar o actual catálogo de ciclos implantados, para determinar se a oferta
formativa responde ás demandas de formación.

• Modificar, en función dos resultados da análise anterior, a rede de formación, pro-
curando que a oferta formativa abarque o maior número de titulacións posible.

• Rendibilizar os recursos dispoñibles agrupando, dentro do posible, a oferta
formativa por familias profesionais no mesmo centro educativo, aínda que isto
poida supoñer o desprazamento do profesorado dentro da mesma localidade.

Con estas accións establecerase a configuración dos que, nun futuro próximo, se-
rán os centros específicos e integrados de formación profesional. É urxente, polo tan-
to, establecer en que centros se impartirán as ensinanzas correspondentes aos tres sub-
sistemas (centros integrados) e en que centros se impartirán as ensinanzas dunha
determinada familia profesional (centros específicos).

En canto aos centros de referencia nacional establecidos no art. 11.7 da Lei orgá-
nica das cualificacións e da FP, que deberán depender das comunidades autónomas, o
Goberno da nación debe transferir os fondos necesarios para o financiamento da súa
construción e a súa posta en funcionamento. Non obstante, as administracións auto-
nómicas deben abordar, a iniciativa propia, a posta en marcha de centros específicos,
por ser o referente de formación óptima dunha familia profesional determinada:

• Son centros que deben dispoñer das infraestruturas e recursos necesarios para
desenvolver todos os aspectos relacionados cunha familia profesional concreta.
O profesorado destes centros contará cunha formación exhaustiva que lle per-
mita abordar, ademais da súa función docente, a formación de empresarios rela-
cionados co sector produtivo, a formación do profesorado doutros centros nos
que se impartan ciclos da mesma familia profesional, a xeración de materiais di-
dácticos de aula relacionados coa formación teórica e práctica do alumnado.

• Estes centros realizarán as tarefas de prospección de emprego e un estudo per-
manente das demandas futuras de cualificación que se vaian xerando nese sec-
tor produtivo.

Os empresarios deben ser parte activa no funcionamento destes centros, tal e como
queda reflectido nos apartados anteriores.

En canto aos centros de referencia, dise que a súa planificación debe permitir que
as comunidades autónomas poidan dispoñer de diversos centros desta modalidade,
sempre e cando o desenvolvemento produtivo e empresarial así o requira e a comuni-
dade autónoma o decida. Iso significa que hai que evitar que haxa un único centro de
referencia para cada familia profesional e para todo o Estado, posto que se limitarían
considerablemente as funcións encargadas e tamén se resentiría o desenvolvemento
produtivo, económico e social de cada comunidade autónoma e territorio. De todas
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formas, ten que crearse unha estrutura estatal estable que permita o traballo conxunto
entre os centros de referencia de cada familia profesional existentes nas comunidades
autónomas, así como entre aqueles que teñan un carácter estatal.

Sería útil a creación dunha Axencia para a Xestión Integrada da Formación Profe-
sional. Trataríase dun ente público ao que se lle encomendarían as seguintes funcións:

Xestión dos centros integrados de formación profesional.

Impulso do desenvolvemento de ofertas integradas de formación profesional.

Desenvolvemento da formación en centros de traballo.

Promoción das relacións entre centros formativos e empresas ou centros de traballo.

Contribuirá tamén ás seguintes funcións básicas nun sistema de formación profe-
sional: formación do profesorado, renovación da innovación e desenvolvemento
(I+D) da didáctica da FP, avaliación da competencia da poboación activa e informa-
ción e orientación profesional.

1.7. OS PLANS REXIONAIS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

• Insístese na necesidade de poñer en marcha en cada comunidade autónoma un
Plan Rexional de Formación Profesional (un gran número de comunidades au-
tónomas xa dispoñen del, como se pode ver no documento A) para impulsar
unha política educativa que supoña unha aposta valente pola formación profe-
sional, como unha acción educativa cargada de futuro.

1.8. OS PROGRAMAS EUROPEOS

• Outra característica sería a dimensión europea que se lle pretende dar á forma-
ción profesional. Cada vez é maior o número de alumnos e profesores que par-
ticipan nos programas de mobilidade Leonardo ou nos proxectos piloto (como
se pode observar no documento A).

Deberíase potenciar a información sobre programas europeos para estimular a co-
municación neles, con todas as garantías que permitan un óptimo aproveitamento do
período de prácticas, unha titorización adecuada e unhas axudas económicas que non
supoñan un gravoso desembolso para as familias dos alumnos.

Simplificar o proceso de solicitude de programas europeos. Detectáronse proble-
mas polo complicado que resultan os trámites, a xestión e incluso o acceso á informa-
ción que se dá sobre os programas europeos. Por exemplo, o simple feito de cubrir o
formulario de solicitude require de asesoramento de persoas expertas ou con expe-
riencia noutras convocatorias, polas dificultades que trae consigo. Habería que simpli-
ficar todo o proceso.
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1.9. APRENDIZAXE PERMANENTE

Para facilitar a formación ao longo de toda a vida laboral, a formación profesional
adaptarase a todos os colectivos, potenciando a oferta modular, presencial, semipre-
sencial, a distancia, as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico
superior e a oferta de formación profesional en horario especial, e adaptar a metodo-
loxía e avaliación ás distintas necesidades e posibilidades dos destinatarios.

Por todo iso, débense corrixir aquelas tendencias que impediron consolidar un sis-
tema formativo permanente, xa que a necesaria actualización profesional dos cidadáns
ao longo da súa vida incidirá enormemente no benestar dos traballadores, no desen-
volvemento económico e na competitividade das nosas empresas.

2. O MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL/RE-
GRADA

2.1. UNHA FORMACIÓN BÁSICA DE CALIDADE

A nova formación profesional está adquirindo un prestixio e quérese consolidalo,
terase en conta que o seu éxito vai ligado, ademais de ao seu novo deseño, ao nivel ini-
cial dos alumnos que terminaron a súa educación secundaria obrigatoria ou o bacha-
relato, contando cunha formación básica que lles permita acceder aos coñecementos
propios da modalidade elixida. Por iso, as modificacións que as novas leis introduzan
non deben poñer en perigo esta garantía básica, que ademais mellorou a percepción
social destes estudos. En todo caso, débese garantir o acceso de todos os alumnos a
unha formación de base de calidade, sen caer nunha perniciosa dualidade formativa,
evitando así a conseguinte deterioración da formación integral dos alumnos e das res-
pectivas ensinanzas.

Así pois, para cursar a formación profesional específica, é necesario adquirir pre-
viamente unha sólida formación de base que lles permita aos futuros profesionais a
adquisición daqueles coñecementos científicos e tecnolóxicos que, cada vez en maior
medida, esixen os sistemas de produción de bens e servizos modernos e competitivos.
Sen a madurez intelectual, instrumental e persoal que estes estudos deben achegar,
non se pode concibir a formación dos futuros profesionais cualificados e dos futuros
técnicos e mandos intermedios.

Por todo iso, asegurarase unha formación integral que desenvolva a capacidade e o
potencial de cada persoa, que lle permita exercer a súa cidadanía dunha forma crítica
e creativa e que lle posibilite que poida cursar unha formación profesional de calidade
e con posibilidades de éxito. Por iso, é importante garantir unidade, implicación e
continuidade entre a educación obrigatoria, a non obrigatoria e a formación profesio-
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nal en todas as súas modalidades. Así pois, é preciso que haxa a flexibilidade sufi-
ciente para que o alumnado poida cambiar de opción formativa e que se lle facilite a
continuidade dos itinerarios educativos que estean máis acordes coas súas capacida-
des e expectativas. Desde esta perspectiva, propóñense algúns elementos de mellora:

A) Promover, fundamentalmente, a aprendizaxe de capacidades transversais e
transferibles aos diferentes ámbitos da vida das persoas e, entre eles, as competencias
que se requiren para o desenvolvemento harmónico persoal e para o mundo do traba-
llo. Por iso, os currículos non teñen que basearse só en elementos academicistas.

B) Todo o alumnado debe ter a posibilidade de desenvolver e transferir as capaci-
dades e as competencias básicas aos ámbitos dos saberes culturais, posto que moitos
destes teñen unha interrelación estreita coas súas expectativas persoais e profesionais.
Por esta razón, é imprescindible que exista un maior equilibrio entre as distintas áreas
curriculares en cada nivel educativo. 

C) Todos os contidos terán unha dimensión práctica, funcional e de orientación
que faga posible tanto as expectativas académicas como as profesionais.

D) Apostar por unha formación profesional de prestixio. Isto require unha forma-
ción básica que posibilite futuras aprendizaxes científicas e técnicas complexas. A
formación profesional inicial, polo seu carácter social integrará alumnos que polas
súas características persoais teñan dificultades para a súa inserción social e laboral. 

En definitiva, ninguén pode poñer en dúbida que estes estudos gozan dun carácter
educativo propio, vinculado precisamente ao específico da formación profesional que
ofrecen e inherente á cualificación laboral que garantan, xuntando indisolublemente a
capacitación técnico-científica necesaria e a formación humanística, dimensións am-
bas imprescindibles para o desexable desenvolvemento integral das persoas e necesa-
rias para un adecuado exercicio profesional. 

2.2. A PLANIFICACIÓN DA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

Para unha mellor planificación da oferta de formación profesional regrada aché-
ganse as seguintes medidas:

• Revisar o mapa da formación profesional para adecuar as ensinanzas á oferta e
á demanda laboral, así como ao potencial desenvolvemento socioeconómico
da rexión, incidindo na investigación e no desenvolvemento. Unha maior e me-
llor adaptación da oferta formativa ás necesidades do sistema produtivo, pero
tamén un acceso áxil ao mundo laboral co recoñecemento laboral e social da
cualificación dos traballadores que, con frecuencia, son contratados en postos
inferiores aos que lles corresponde pola súa formación. É necesaria a partici-
pación dos concellos e do tecido asociativo e produtivo. 
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• Considerar os intereses formativos e profesionais do alumnado e as posibilida-
des de adaptación da rede formativa: a pesar da importancia do factor mercado,
debe existir sempre un equilibrio entre ese criterio e o respecto aos intereses do
alumnado, e non se pode esquecer, así mesmo, que existe unha infraestrutura
fixa que hai que acomodar ás novas ofertas, porque, aínda que xa se realizaron
adscricións, non está clara cal é a posibilidade real que ten a rede formativa
para reciclarse e adaptarse ás novas situacións. 

• Flexibilizar os períodos de preinscrición e matrícula do alumnado e adecuar o
calendario de actuacións para a escolarización en ciclos formativos, á finaliza-
ción do curso escolar e á resolución de todos os trámites derivados da implan-
tación das cualificacións da nova lei ou daquela normativa que se estableza.

• Garantirase a igualdade de oportunidades no acceso a estas ensinanzas, esta-
blecendo un procedemento informatizado similar ao que se aplica no acceso á
universidade, de forma que permita a adxudicación de prazas en función das
prioridades marcadas polo alumnado en canto ás especialidades e centros aos
que pretende acceder. Evitaríase así que a un mesmo alumno se lle puidese ad-
xudicar praza en varios centros na mesma ou distinta especialidade.

• Dado que non é posible dispoñer dunha implantación xeneralizada de ciclos
formativos, é preciso mellorar a aplicación da normativa de escolarización vi-
xente, de forma que ao determinar as áreas de influencia de cada un dos ciclos
formativos se consideren ámbitos maiores que a zona de escolarización, a pro-
vincia ou, incluso, un área interprovincial. 

• Revisar os criterios que se utilizan para establecer a oferta por zonas, cunha es-
pecial atención ás peculiaridades da oferta nas zonas rurais. Entre os criterios,
debe destacar o incremento de prazas gratuítas e a flexibilización de horarios e
organizacións temporais de créditos para facer posible a asistencia dos traba-
lladores. 

• Existe a preocupación de que no deseño do novo sistema educativo poida pri-
mar o modelo academicista que conduce da educación secundaria ao bachare-
lato e aos estudos universitarios, deixando de novo relegada a un segundo pla-
no a formación profesional, polo que instamos o Ministerio de Educación para
que estude en profundidade as distintas opcións de acceso aos ciclos formati-
vos para paliar as posibles situacións discriminatorias ou de inxustiza que se
poden orixinar.

• Para acceder aos ciclos formativos de grao superior, é importante que durante
o bacharelato se oriente o alumnado a cursar algunhas materias que acheguen
a base sobre a que se cursará a formación profesional específica.

• Facilitar a posibilidade de poderse matricular na proba de acceso ao grao supe-
rior (se cumpren todos os requisitos legais), no mesmo ano académico no que

FORMACIÓN PROFESIONAL E EMPREGO

154



os alumnos e alumnas rematen os seus estudos de grao medio, sen necesidade
de que perdan un ano enteiro e se desvinculen do ambiente de estudo. 

2.3. ADAPTACIÓN DOS CURRÍCULOS

• A nivel curricular, solicítase acelerar o desenvolvemento das novas familias
profesionais que están sendo requiridas para responder ás novas cualificacións.
Así mesmo, preséntase a necesidade de acometer a avaliación das familias pro-
fesionais que, despois de dez anos de vixencia, corren o risco de quedar desfa-
sadas na súa concepción primixenia. Na mesma liña, deberíase examinar se a
duración dos ciclos é adecuada para alcanzar os obxectivos sinalados nos cu-
rrículos e traballar na revisión e actualización do catálogo de títulos das co-
rrespondentes familias profesionais. 

• A ensinanza modular da formación profesional regrada deberá permitir que re-
gulamentariamente se poidan estudar módulos illados, ben con carácter prope-
déutico para a obtención do título correspondente ou ben como formas de for-
mación continua ou ocupacional. 

• Coa importancia que neste momento ten o coñecemento de linguas estranxei-
ras, e apostando claramente pola mobilidade dos traballadores e a homologa-
ción ou recoñecemento de títulos, o descoñecemento de idiomas deixa aos fu-
turos traballadores, no mercado laboral da Unión Europea, nunha clara
desvantaxe. Por iso, parece fundamental apostar por completar os currículos
dos ciclos formativos coa ensinanza de idiomas de carácter funcional en rela-
ción coa especialidade, naqueles que se determine e, de forma especial, no
grao superior.

• Así mesmo, dada a importancia das novas tecnoloxías da información e da co-
municación, é necesario que todos os ciclos formativos inclúan formación in-
formática aplicada a cada un deles.

• E, por último, proponse a elaboración, a través de equipos de expertos nas dis-
tintas familias e módulos profesionais, de materiais didácticos de referencia
que permitan e lle faciliten ao profesorado a confección do proxecto curricular
do centro e das correspondentes programacións de aula. Este proxecto curricu-
lar, como ocorre nas ensinanzas de réxime xeral que se imparten nos IES, non
está suficientemente desenvolvido. 

2.4. OFERTAS PARA FAVORECER A APRENDIZAXE PERMANENTE E A FORMACIÓN DE

PERSOAS ADULTAS.

Para facilitar a formación ao longo de toda a vida laboral, a formación profesional
adaptarase a todos os colectivos, e para adaptar a metodoloxía e avaliación ás distintas
necesidades e posibilidades dos destinatarios.
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É necesario ordenar a matrícula modular e a distancia dos ciclos formativos de
grao medio e de grao superior, para permitir un maior e máis cómodo acceso aos títu-
los de persoas adultas, para que poidan facelo compatible co traballo.

Así mesmo, é conveniente que os centros de educación permanente aborden a pre-
paración das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e superior.

Sería desexable que as administracións competentes establezan os procedementos
adecuados para recoñecer os coñecementos adquiridos polas persoas adultas, median-
te vías non formais e informais, co fin de facilitar a obtención dos certificados de cua-
lificación profesional e de potenciar a formación ao longo de toda a vida. 

2.5. FOMENTO DE ESTRATEXIAS DE APROXIMACIÓN ENTRE O ÁMBITO FORMATIVO

E A EMPRESA (FCT)

Deben potenciarse os acordos de colaboración coas empresas a todos os niveis, co
obxectivo de: realización de prácticas profesionais, tanto de alumnos como de profe-
sores; intercambio de tecnoloxías e de persoal experto; utilización de infraestruturas e
medios técnicos e materiais; recoñecemento das cualificacións na promoción no em-
prego, etc.

A implicación do sector empresarial debe ir máis alá da colaboración na forma-
ción en centros de traballo que, aínda que de indubidable transcendencia, non é sufi-
ciente para desenvolver un sistema de formación que poida responder ás demandas e
esixencias do sistema produtivo. Esta colaboración podería consistir en:

• Coñecer a estrutura do sistema de formación profesional, tanto nos seus aspec-
tos organizativos coma no referente aos contidos dos módulos profesionais e
unidades de competencia asociadas a estes, de tal xeito que se posibilite unha
adecuada contratación dos futuros traballadores. Polo tanto, as administracións
correspondentes desenvolverán campañas formativo-informativas dirixidas ás
organizacións empresariais, a través de cursos, xornadas, folletos, etc.

• Determinar as necesidades efectivas de formación, de tal maneira que a oferta
formativa se axuste á demanda de cualificacións requiridas polos distintos sec-
tores produtivos.

• Establecer convenios de colaboración empresa-centro educativo nos que se re-
flicta o compromiso, por parte da empresa, de ceder materiais didácticos, ma-
quinaria e equipos, co obxecto de que o alumnado poida realizar as actividades
reais do posto de traballo; o que suporía un proceso de formación totalmente
vinculado ás necesidades da empresa, así como un proceso de selección e in-
serción laboral inmediatos. Con estas medidas, un dos obxectivos que se con-
seguiría é potenciar a inserción dos mozos no sistema produtivo.
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• Posibilitar, no caso dalgúns centros integrados e específicos e tendo en conta o
descrito no apartado anterior, a fabricación de produtos e incluso a súa comer-
cialización, o que permitiría manter actualizadas as ensinanzas, así como, cos
beneficios obtidos, as dotacións e recursos dos centros aludidos.

Os centros de formación profesional, coa colaboración das administracións, esfor-
zaranse por conseguir unha rede empresarial asociada, constituída por centros de pro-
dución que asuman como habituais as tarefas formativas e que manteñan cos centros
formativos a imprescindible compenetración. Estes, pola súa parte, deberán flexibili-
zar ao máximo o deseño e a planificación das prácticas en empresas. En definitiva, trá-
tase de prestixiar a relación centro-empresa, de prestixiar os formadores en empresas
e de conseguir que as empresas e demais entidades colaboradoras sexan axentes acti-
vos na formación do alumnado.

A efectividade da FCT pode esixir que se vaia a convenios de colaboración con
administracións e empresas que estean máis alá do ámbito da propia comunidade au-
tónoma. É imprescindible que a formación profesional coide especialmente as moda-
lidades laborais máis importantes e características da propia comunidade. Pero os in-
tereses dos alumnos e a efectividade da mobilidade laboral poden esixir tamén ir máis
alá do ámbito comunitario e incluso do ámbito estatal. Isto só será posible con organi-
zación adecuada e co imprescindible apoio económico por parte das administracións.
A estas consideracións é preciso engadir a conveniencia de que as comunidades autó-
nomas coiden especialmente a formación do seu alumnado en especialidades que es-
tean máis alá do seu tecido produtivo actual, como resorte básico que posibilite a re-
novación e ampliación potenciadora dese mesmo tecido, coa incorporación de
sectores produtivos novos.

Para unha realización eficaz da FCT, é preciso que as administracións intensifi-
quen as funcións inspectora, asesora e titorial. Respectando os convenios subscritos
entre a empresa e o centro educativo, velarase polo cumprimento da función formati-
va, que é o que dá sentido á presenza dos alumnos en centros de traballo, tendo en
conta que non se convertan as prazas de prácticas en postos de traballo en precario. 

2.6. CONFORMACIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS CON CRÉDITOS DE ESTUDOS UNI-
VERSITARIOS

A formación debe ter un carácter permanente ao longo da vida, polo que se debe
fomentar a continuación de estudos das persoas que finalizan ensinanzas de forma-
ción profesional.

Por este motivo, entre as iniciativas posibles para pór en marcha está a de incenti-
var a continuación de estudos universitarios dos titulados de formación profesional de
grao superior, xa que estes teñen acceso directo a certas titulacións universitarias de
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primeiro ciclo e de 1º e 2º ciclo. Trátase de estudos relacionados co campo profesional
das ensinanzas de formación profesional cursadas.

Así pois, para favorecer a continuación de estudos aos alumnos que rematan for-
mación profesional específica de grao superior, a partir da análise dos currículos dos
estudos universitarios e dos ciclos superiores de formación profesional específica, es-
tablecerán correspondencias entre ambas as ensinanzas e estudarán a posibilidade de
conformación de certos créditos de diversas materias de estudos universitarios por
módulos de ciclos formativos de grao superior.

Así mesmo, esta transición debe realizarse en ambos os sentidos; é dicir, débese
favorecer a realización de estudos de formación profesional regrada por titulados uni-
versitarios, mediante a oportuna conformación de coñecementos. 

Considérase tamén a incorporación, tras o acordo coas administracións pertinen-
tes, do módulo necesario para que o alumnado que finaliza os estudos regrados de
formación profesional se incorpore ao mundo do traballo, co correspondente carné
profesional.

2.7 A ENSINANZA A DISTANCIA COMO MODALIDADE FORMATIVA

Sería de grande utilidade a implantación dunha oferta de formación profesional re-
grada na modalidade a distancia. Iso podería articularse a través das seguintes medidas:

Selección de dez ciclos formativos para a súa implantación na modalidade de en-
sinanza a distancia. Serían criterios de selección o alto grao de demanda e adaptabili-
dade dos ciclos ás características desta modalidade (preferentemente, serán ciclos for-
mativos relacionados co sector servizos).

Elaboración dos materiais didácticos requiridos para o efecto.

Elaboración e aprobación da normativa que regule a ordenación académica e ad-
ministrativa asociada á ensinanza da FP regrada na modalidade a distancia: procede-
mento de escolarización, calendario dos cursos formativos, realización de titorías, re-
alización de prácticas presenciais, procedementos de avaliación das aprendizaxes,
realización da FCT, etc.

Implantación dun sistema de titoría a distancia, a través da rede informática.

Publicidade deste tipo de oferta.

2.8. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

O desenvolvemento dos programas de garantía social foi positivo en xeral, sobre
todo con alumnos con necesidades educativas especiais, conseguindo a reincorpora-
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ción ao sistema educativo dun certo número de alumnos que accederon a ciclos for-
mativos de grao medio e un índice de inserción laboral positivo do resto. 

Por este motivo e tendo en conta o artigo 48 da LOCE que establece que “coa fina-
lidade de facilitar a integración social e laboral dos alumnos que non poidan conseguir
os obxectivos previstos na ensinanza básica, as administracións públicas promoverán
ofertas formativas adaptadas ás necesidades específicas dos alumnos”, consideramos
conveniente que se continúe cos programas para seguir coa filosofía de integración e,
sobre todo, con aqueles alumnos con necesidades especiais, para os que se prevexa
unha alta dificultade para obter o título de graduado en educación secundaria. 

En definitiva, quérese velar porque, en colaboración coas administracións compe-
tentes, se atendan as demandas de formación e emprego de colectivos específicos,
adaptándoas ás características, necesidades e intereses dos seus destinatarios.

Ademais, insístese en que os programas de garantía social, mentres continúe a súa
vixencia, deben ter en conta non só os aspectos máis técnicos ou de habilidades e des-
trezas manuais para o desempeño dun posto de traballo deste nivel de cualificación,
senón que deben incluír un conxunto de capacidades, coa finalidade de facilitar a
adaptación a novos postos de traballo e proporcionar as condicións básicas para o pro-
greso persoal do individuo. Son igualmente importantes os programas de escolas ta-
ller e casas de oficios que se potenciarán en todo o territorio do Estado. 

3. O MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

A oferta formativa de formación profesional ocupacional débese adecuar á de-
manda do sistema produtivo e ás necesidades dos distintos territorios, de tal maneira
que a formación obtida repercuta na creación de postos de traballo estables, precaven-
do o risco de xerar o círculo vicioso de formación-contratación-despedimento-forma-
ción, que alimenta continuamente a temporalidade do emprego e desvía á Administra-
ción, a través das subvencións, o custo do posto de traballo creado.

Procedemento para garantir a calidade das accións formativas, por iso considera-
mos que é urxente establecer:

❏ Un proceso de avaliación dos resultados obtidos na formación, de forma
que se poida acreditar non xa a participación nun curso, senón a obtención
dunha cualificación.

❏ Un procedemento de avaliación interna e externa do propio proceso de en-
sino-aprendizaxe (a enquisa de alumnos dos cursos de formación profesio-
nal ocupacional prevista no plan FIP non parece un mecanismo suficiente).
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❏ Sendo a inserción profesional o obxectivo prioritario da formación profe-
sional ocupacional, un seguimento exhaustivo dos alumnos formados, de
forma que se poida verificar realmente a incidencia da formación recibida
na súa incorporación ou non ao mercado laboral e en que condicións.

❏ Se a formación profesional ocupacional está chamada a acreditar unidades
de competencia, tal como xa se fai na formación profesional regrada, será
necesario establecer mecanismos de control e avaliación dos resultados ob-
tidos por parte da Administración competente en materia educativa e labo-
ral. Este debe ser un requisito indispensable para recoñecer a súa validez
para os efectos de homologación ou conformación coa formación profesio-
nal regrada.

❏ Por outra parte, dado que boa parte dos desempregados aos que se dirixe
esta formación, non só carece de cualificación profesional, senón tamén da
formación básica necesaria para acceder á formación profesional regrada,
será necesario establecer ou potenciar programas destinados a facilitar o
acceso por parte da poboación activa a unha formación básica que lles per-
mita cursar con aproveitamento real unha formación profesional asociada a
unidades de competencia.

❏ Ademais do seguimento que se fai dos centros homologados en canto a ins-
talacións, equipamento, profesorado, etc. deberían establecerse, en caso de
non existir, algúns criterios básicos, como nivel de formación de entrada
das persoas que van realizar os cursos ou avaliación dos resultados obtidos
na formación, de forma que se poida acreditar a obtención dunha cualifica-
ción e non só a participación nun curso. 

Débese avanzar na actualización, coordinación e interrelación co resto da oferta
formativa e coas necesidades das empresas pois, ás veces, as accións formativas da
formación profesional ocupacional atópanse dispersas nunha multitude de tipos de
cursos. Así mesmo, débese impulsar o desenvolvemento dun sistema de acreditación
da calidade, para que gocen do recoñecemento oficial e laboral e sexan impartidas en
centros colaboradores estables.

Aínda sendo importante a existencia dos centros colaboradores homologados, é
imprescindible implantar a oferta formativa da FPO nos centros de formación profe-
sional regrada de titularidade pública, incrementando os seus recursos e dotacións, de
forma que, cando cesen as axudas europeas, queden estruturas consolidadas que ga-
rantan a continuidade da formación permanente da poboación activa. Sería conve-
niente iniciar de forma inmediata este proceso, aproveitando a existencia dos fondos
de financiamento que a Unión Europea destina para tal fin. 
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3.1. FOMENTO DA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL CON COMPROMISO DE

CONTRATACIÓN

• Polas súas características, a formación profesional ocupacional pode e debe
adaptarse con rapidez e flexibilidade ás necesidades que se xeran desde o mun-
do produtivo, para dar resposta con eficacia, formando traballadores demandan-
tes de emprego e formación, para poder inserirse con rapidez ao mundo do tra-
ballo. Estará, pois, atenta ás tendencias que se debuxan desde o Observatorio de
Emprego e non tanto á oferta e ás posibilidades dos seus centros colaboradores.

• Debería facerse un seguimento estreito da inserción laboral dos traballadores
formados, xa que este é o obxectivo prioritario desta modalidade, de maneira
que se poida verificar a bondade da formación recibida e da súa planificación.

3.2. DE MELLORA E/OU ACTUALIZACIÓN NOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

O desenvolvemento do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais axudará
a clarificar o panorama actual e deberá permitir o recoñecemento oficial da forma-
ción, a través dos certificados de profesionalidade que, pese a estar creados desde hai
tempo, non puideron materializarse ata agora.

O sistema debe poñer á disposición da poboación, empregados e non empregados,
os medios que posibiliten o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas
a través da experiencia e, en xeral, de procesos formativos non formais, recoñecéndo-
os, certificándoos e rexistrándoos nunha tarxeta de competencias (documento persoal)
e nun rexistro centralizado. 

A formación profesional ocupacional a través da rede (Internet).

Deberían potenciarse os plans de formación ocupacional a través da rede (Inter-
net). Con iso, conseguiríanse os seguintes obxectivos:

Incorporar á FP as innovacións didácticas e metodolóxicas que, en materia de edu-
cación, se están a producir na rede.

Dispoñer dun instrumento mediático que permita establecer unha comunicación
áxil e permanente entre todo o profesorado da formación profesional na comunidade
autónoma.

Ampliar as posibilidades de formación e mellorar a preparación didáctica e meto-
dolóxica do colectivo de profesores da formación profesional regrada e ocupacional.

Para o establecemento desta modalidade, propóñense as seguintes medidas:

Identificación dos colectivos beneficiarios do plan e información a este colectivo
dos obxectivos e propósitos que se perseguen.
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Definición dos contidos dos programas formativos.

Establecemento da infraestrutura tecnolóxica necesaria para a impartición do pro-
grama: creación da plataforma de teleformación, produción de programas informáti-
cos, identificación de servidores, instrumentación dos soportes tecnolóxicos, etc.).

Establecemento dos servizos asociados a este plan de formación: titorías, xestión
académica, servizo de información, etc.

3.3. A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL NO MEDIO RURAL

Farase un especial fincapé no deseño e planificación de actuacións de formación
profesional ocupacional no medio rural, especialmente orientadas a novos leitos de
emprego, de cara a permitir o desenvolvemento socioeconómico da súa poboación e a
fixación da poboación no territorio. 

4. O MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA

• O Goberno central debe arbitrar os mecanismos necesarios para descentralizar
as competencias neste subsistema, de forma que sexan as propias comunidades
autónomas, xunto aos axentes sociais dos seus respectivos ámbitos territoriais,
os responsables últimos da súa planificación, xestión e control.

• O subsistema de formación profesional continua, por canto contribúe á
cualificación dos traballadores para mellorar a súa empregabilidade ante
posibles cambios nos modos de produción, debe estar conectado co Catálo-
go Nacional de Cualificacións Profesionais, actualmente en proceso de ela-
boración; estará dotado dun sistema público de avaliación e acreditación da
cualificación obtida e debe contar cun procedemento que garanta a calida-
de dos seus procesos formativos. En todos estes aspectos, debe xogar un
papel preponderante a creación de centros integrados de formación profe-
sional, aos que a formación continua debe achegar a súa experiencia nos
centros de traballo e recursos materiais para a xeración de estruturas esta-
bles de formación, en beneficio de toda a poboación activa.

• Así mesmo, débense intensificar os mecanismos de control na xestión e
xustificación dos fondos destinados á formación continua, para garantir a
eficacia do sistema, contemplando un sistema o suficientemente flexible
que permita o desenvolvemento eficaz dos cursos e que supere o exceso de
burocracia que existe actualmente.

• Desde a perspectiva da formación continua propóñense as seguintes pro-
postas de mellora:
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❏ Medidas para a promoción da formación continua, especialmente entre
os colectivos de maior idade e con formación inadecuada ou desfasada
en relación coa evolución do sector e entre as empresas con maior ne-
cesidade de reconversión ás demandas do mercado, en especial dirixi-
das ás pemes e aos sectores en reestruturación e poñendo en marcha un
sistema de apoio técnico para facilitar o acceso aos programas subven-
cionados por parte das empresas que carecen dun Departamento de For-
mación.

❏ A adecuación da formación que se imparte ás necesidades de empresa-
rios e traballadores e a mellora continua da súa calidade, conectándoa,
na medida do posible, ao CNCP e priorizando a impartición de accións
formativas dos plans de demanda (das necesidades das empresas) sobre
os plans de oferta (dos centros de formación). Para iso, será necesario
planificar os obxectivos de cualificación e establecer os instrumentos
necesarios para identificar as necesidades de formación da poboación
ocupada, ordenar as modalidades formativas que debe impartir e esta-
blecer un repertorio de programas, de módulos formativos ou de conti-
dos que sirva de guía ou referente para as diferentes iniciativas subven-
cionadas. Así mesmo, débense establecer os requisitos formais ou
administrativos que deben cumprir os centros, institucións ou persoas
físicas que impartan programas de formación continua.

❏ A acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da ex-
periencia laboral ou de vías non formais de formación.

❏ Establecer sistemas de avaliación e control que determinen o grao de
desenvolvemento, cumprimento e eficacia deste sistema de formación e
que permitan, se é o caso, corrixir as disfuncións detectadas. O estable-
cemento dun sistema de avaliación sobre o proceso de ensino-aprendi-
zaxe posibilitará a acreditación non só da simple participación nun cur-
so, senón da obtención dunha cualificación. Pola súa vez, esta mellora
da cualificación dos traballadores debe ter recoñecemento nas empre-
sas, tanto no ámbito salarial coma de promoción no emprego.

❏ Maior flexibilidade na realización das accións.

❏ A negociación entre os axentes sociais como punto de partida na elabo-
ración dos plans formativos na empresa.

❏ Intensificar os mecanismos de control na xestión e xustificación dos
fondos destinados á formación continua, para garantir a súa maior efi-
ciencia.
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5. INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

A información e orientación profesional establecida no título III da Lei orgánica
5/2002, das cualificacións e da formación profesional, recolle a importancia da infor-
mación e orientación para:

1.- Informar sobre as oportunidades de acceso ao emprego, as posibilidades de ad-
quisición, avaliación e acreditación de competencias e cualificacións profesio-
nais e do seu progreso ao longo de toda a vida.

2.- Informar e asesorar sobre as diversas ofertas de formación e os posibles itine-
rarios formativos para facilitar a inserción e reinserción laborais, así como a
mobilidade profesional no mercado de traballo.

Parece, polo tanto, conveniente, definir un modelo de orientación para o emprego
e a formación, que deberá abordar un proceso de acompañamento á inserción laboral
personalizada, que potenciará aqueles aspectos da persoa que inciden nela. Modelo
que deberá ser:

❏ Personalizador, integrador e de proceso.

❏ Cun enfoque proactivo e preventivo.

❏ Voluntario e de compromiso.

❏ Flexible.

❏ Accesible.

❏ Que contemple a perspectiva de xénero.

❏ De continuidade.

❏ Aberto.

❏ Funcionando en rede.

❏ De calidade verificable.

5.1. INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOBRE AS DIVERSAS OFERTAS DE FORMA-
CIÓN E OS POSIBLES ITINERARIOS FORMATIVOS

• É necesario informar e orientar o alumnado sobre as especialidades con maior
demanda laboral, potenciando un servizo de orientación profesional e vocacio-
nal adecuado e específico para os alumnos que estean cursando ou vaian cursar
estudos de formación profesional. Estes servizos de orientación deberán estar
en constante relación e coordinación cos departamentos de orientación dos IES
e dos servizos de emprego e formación (recentemente transferidos), para que
estes colaboren na orientación dos alumnos, nas súas posibilidades e expecta-
tivas de estudos, así como no seguimento dos alumnos que finalizan a forma-
ción profesional e a súa incorporación ao mundo do traballo, para o que serán
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fundamentais os datos achegados polo Observatorio de Emprego, que facilita-
rá todo este labor orientador.

• Divulgar entre o alumnado e, en especial, entre as persoas adultas, os ciclos a
distancia, os ciclos en horario nocturno e as ensinanzas parciais. 

• Promover entre empresarios e alumnado as titulacións menos difundidas dos
ciclos formativos de formación profesional, así como as das ensinanzas de ré-
xime especial. En concreto, chama a atención o caso concreto das titulacións
en artes plásticas e deseño, que aínda sendo útiles e necesarias nas empresas,
son as grandes descoñecidas dos empresarios. Tampouco o alumnado coñece,
neste caso, as grandes posibilidades de traballo que ofrecen moitos ciclos. Ha-
bería que facer un esforzo na información que se dá destas especialidades.

• Implicar as asociacións de alumnado, pais e nais na orientación. 

• É necesario fomentar entre os alumnos a iniciativa emprendedora e a promo-
ción do autoemprego. 

5.2. ORGANIZACIÓN DA INFORMACIÓN E A ORIENTACIÓN PROFESIONAL

• Garantir que a orientación, tanto educativa coma laboral, se desenvolva de for-
ma coordinada, converxente e integradora: A coordinación dos servizos de in-
formación e orientación profesional nun sistema que integre e coordine todos
os recursos dispoñibles, establecendo bases de datos de utilización conxunta
por parte de todas as entidades implicadas (educativas, laborais, empresas, sin-
dicatos, corporacións locais, axencias de emprego, etc.), dotándoos de recursos
materiais e humanos cualificados e interconectados entre si.

• Coordinar os diversos servizos de orientación profesional e do mercado labo-
ral, establecendo un marco normativo que regule o proceso de orientación pro-
fesional nos diferentes ámbitos. En todo caso, recollerá aspectos xerais relati-
vos a:

• Entes responsables da orientación no campo da formación (regrada, ocupa-
cional, continua) e do mercado laboral.

• Mecanismos de relación e órganos coordinadores.

• Funcións e competencias dos diferentes axentes responsables da orienta-
ción profesional e marco de relación entre eles.

• Definición do modelo de orientación e dos contidos en cada un dos ámbitos.

• Regularizar a intervención en orientación profesional das entidades, asocia-
cións, sindicatos, empresas especializadas, etc. e garantir unha formación es-
pecificada de todos os axentes implicados na orientación profesional: orienta-
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dores/as, profesorado de FOL, titores/as, profesorado técnico, etc. As distintas
administracións competentes, consellerías de Emprego e Desenvolvemento
Tecnolóxico, Educación e Ciencia, entidades locais, axentes sociais, etc. deben
organizar conxuntamente, para evitar solapamentos, programas específicos ou
iniciativas que faciliten a formación e información do alumnado:

• Programas de autoemprego ou fomento do carácter emprendedor.

• Guías que faciliten perfís profesionais das distintas ocupacións.

• Accións que favorezan o coñecemento de empresas e actividades profesionais.

• Material específico do Observatorio de Emprego, formación e inserción labo-
ral nas diferentes profesións, prospectivas de emprego, etc.

• Difusión da formación profesional: para un maior prestixio e coñecemento por
parte da sociedade do sistema de formación profesional, é necesario realizar
maiores esforzos non só a nivel de campaña publicitaria, senón ademais a tra-
vés doutros foros onde se transmita o verdadeiro alcance e significado e im-
portancia da formación profesional, nunha sociedade competitiva e en cons-
tante cambio. En definitiva, trataríase de dar a coñecer as posibilidades de
emprego que ofrece a formación profesional para favorecer o seu recoñece-
mento social.

5.3. FOMENTAR A ELECCIÓN DE DETERMINADAS FORMACIÓNS, POR NON SER VO-
CACIONAIS OU POR RESTRICIÓNS DEBIDAS AO XÉNERO

É necesario combater aínda algúns prexuízos sexistas vinculados á orientación e
ao exercicio profesional, posto que se seguen evidenciando nalgúns procesos orienta-
dores, selectivos e formativos, importantes desequilibrios con relación ao número de
homes e mulleres implicados. Fanse necesarias, pois, medidas de discriminación po-
sitiva que reduzan os citados desequilibrios, se queremos que a toma de decisións re-
lacionadas coas expectativas profesionais e formativas se realicen con plena e auténti-
ca liberdade de elección.

6. MELLORA DA CALIDADE DA FORMACIÓN PROFESIONAL

Tal e como se recolle no título IV da lei, dedicado á calidade e avaliación do Siste-
ma Nacional de Cualificacións e Formación Profesional, “a avaliación do Sistema Na-
cional de Cualificacións e Formación profesional terá a finalidade básica de garantir a
eficacia das accións incluídas neste e a súa adecuación permanente ás necesidades do
mercado de traballo”.
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6.1. ACTUACIÓNS CONCERNENTES Á MELLORA DA CALIDADE DA FORMACIÓN PRO-
FESIONAL

• A mellora da calidade da oferta, xestión, avaliación e seguimento da formación
profesional, mediante:

❚ A cualificación de profesores e formadores, mediante o establecemento de
plans de formación específicos e facilitando a realización de estancias en
empresas.

A formación permanente do profesorado debe ser adecuadamente atendida pola
Administración educativa, na disposición de recursos suficientes para desenvolver o
seu labor, na coordinación cos apoios necesarios para o desenvolvemento das novas
tarefas que se lle encomendaron. Debe ser obrigatoria e con avaliación dos coñece-
mentos adquiridos. Nos casos nos que se considere necesario, esta formación deberá
impartirse nas empresas do sector, de maneira que o profesorado teña un contacto di-
recto coa realidade do sistema produtivo.

❚ A mellora e actualización dos medios e técnicas didácticas, a elaboración
de materiais curriculares e a incorporación á formación das últimas tecno-
loxías.

❚ A coordinación dos recursos dispoñibles, incluídos os fondos estruturais
europeos, e a realización dun esforzo orzamentario que potencie unha rede
pública de calidade, ben dotada en equipamentos, medios didácticos e re-
cursos humanos, capaz de absorber a demanda de formación en todos os
seus niveis e que garanta realmente a igualdade de oportunidades de todos.

❚ O establecemento dun sistema rigoroso de avaliación interna e externa que
mellore todo o proceso.

6.1.1. Formación e actualización do profesorado

É necesario contemplar un sistema específico de formación do profesorado de for-
mación profesional. Esta preparación do profesorado non só se pode adquirir median-
te os estudos universitarios iniciais, nin se pode asegurar plenamente mediante a su-
peración dunha oposición. Ademais, require esforzos de actualización técnica que o
profesorado ten dereito a esixir e que dificilmente podería realizar por si só.

En consecuencia, a formación do profesorado de formación profesional require
dun plan específico de formación, con suficiencia de recursos económicos, materiais
e humanos que permita a actualización efectiva dos coñecementos tecnolóxicos requi-
ridos pola innovación incesante das tecnoloxías. 

• No referente á cualificación inicial, o profesorado de formación profesional re-
quire unha formación docente en materias como psicoloxía, pedagoxía e orga-
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nización escolar, capaz de completar a preparación conseguida cos estudos
universitarios e, se é o caso, coa realización dunha oposición, cun período de
formación de gran contido práctico, realizado en centros especificamente dota-
dos para iso. Ademais, a formación inicial do profesorado debe incluír as es-
tancias en centros de traballo que aseguren o coñecemento das técnicas e mo-
dos de produción característicos da súa especialidade.

❏ Actualización profesional: os propios docentes requiren unha preparación
adecuada para afrontar os novos perfís profesionais. Por iso, sinalan que
urxe dotarse pronto daqueles profesores que poidan ensinar con garantías
nos perfís que están agora emerxendo, contratar os profesores especialistas
de apoio en áreas novísimas ou complexas, atopar un sistema de selección
que garanta a capacitación real para aquela especialidade que está destina-
do a ensinar e crear un sistema de formación continua e de actualización,
para o cal é considerada como moi desexable a formación de profesores en
centros de traballo para realizar periodicamente. 

A dita formación poderase conseguir, en certa medida, mediante a relación entre
os centros de formación e os centros de traballo, no marco da FCT incorporada a to-
dos os programas de formación inicial da formación profesional. Non obstante, será
preciso tamén a reciclaxe ou actualización periódicas, por medio de cursos organiza-
dos pola Administración, coa colaboración das empresas especializadas e das organi-
zacións produtivas do contorno.

❏ Adecuar a formación continua do profesorado ás necesidades da oferta e da
demanda: a formación do profesorado adoece de falta de adecuación entre
a oferta de formación e a demanda, sobre todo no relativo á formación es-
pecífica, que non incide no centro directamente. Proponse unha formación
no centro docente, adecuada ás necesidades de cada lugar, enlazada con
proxectos educativos de innovación para resolver problemas concretos. 

É necesario que a formación do profesorado se desenvolva tanto en contextos edu-
cativos coma laborais, estimulando a colaboración coas empresas.

• Formación dos titores dos centros de traballo: a intensificación e mellora da
formación en centros de traballo que permita que os titores, tanto da empresa
como do centro educativo, determinen os obxectivos que debe conseguir o
alumnado. En definitiva, realizar un proxecto individualizado de FCT. 

❏ Garantir o traballo coordinado dos profesores titores de prácticas e promo-
ver a figura do formador en empresas. Hai que insistir na importancia do
labor do profesor titor de prácticas. Estes titores deben actuar como super-
visores de que a FCT cumpra a súa función formativa e deben facelo de
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forma coordinada, polo que se propón que se nomee un coordinador para
esta cuestión.

❏ Debe dárselles aos formadores nas empresas incentivos profesionais (méri-
tos) polo seu labor e favorecer o tránsito da empresa ao centro docente para
labores educativos, tendo en conta o esforzo adicional que supón a súa im-
plicación nas tarefas de titorización e seguimento das prácticas dos seus
alumnos en centros de traballo.

6.1.2. Actualización e mellora de equipamentos e recursos

❏ A sociedade do coñecemento aposta polas novas tecnoloxías como impres-
cindibles para o desenvolvemento e a competitividade das empresas. Por
esta razón, os responsables da formación profesional deben poñer á dispo-
sición dos centros —tanto públicos coma privados sostidos con fondos pú-
blicos—, alumnado e profesorado as tecnoloxías máis avanzadas, tendo en
conta as dificultades específicas do medio rural e das zonas deprimidas ou
desfavorecidas socioeconomicamente, establecendo as oportunas medidas
de compensación.

❏ Promover os ciclos formativos a través da ensinanza presencial e, comple-
mentariamente, a través da formación a distancia. As vantaxes desta vía de
formación complementaria (flexibilidade horaria e de acceso, seguimento
personalizado, interactividade, etc.) fan recomendable ofrecer este sistema
de formación.

❏ Consideramos que os centros deben participar na selección, negociación e
adquisición dos recursos (equipos, materiais, etc.) para desenvolver a súa
acción formativa, co obxecto de garantir a súa adecuación, funcionalidade
e rendibilidade. 

6.1.3. Financiamento

Calquera desenvolvemento normativo debe ir acompañado das correspondentes
leis de financiamento, para que se poidan alcanzar os obxectivos que se pretenden coa
calidade necesaria, de forma tal que se garante a sostibilidade do actual sistema de fi-
nanciamento de cada comunidade autónoma. Esta proposta ten que comportar un in-
cremento considerable das contribucións económicas por parte do Goberno do Esta-
do, cun plan concreto de incremento das porcentaxes de gasto educativo e de
investimentos en I + D, ata alcanzar a media dos países da Unión Europea. 

É necesario e urxente tomar a decisión política de abordar de forma definitiva a
consolidación do sistema de FP, acometendo, entre outras, as seguintes actuacións:
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• As administracións públicas deben asumir que a formación profesional, dada a
súa importancia no desenvolvemento económico e social do país, é unha ensi-
nanza custosa, polo que se require un incremento substancial dos investimen-
tos nas infraestruturas e recursos humanos e materiais que requiren este tipo de
ensinanzas. Iso supón a construción de novos centros e a adaptación dos xa
existentes, adecuando os espazos ás esixencias normativas e dotándoos dos
materiais didácticos necesarios. A implantación dun ciclo formativo debe levar
aparellada a dotación completa e simultánea do material necesario para a súa
impartición, evitando os atrasos ou as dotacións incompletas que se viñeron
producindo con certa frecuencia. Estas medidas propiciarían o desenvolve-
mento completo dos currículos establecidos para cada ciclo formativo e permi-
tiría, por parte do alumnado, a adquisición da totalidade das cualificacións pro-
fesionais previstas.

❏ Destinar unha parte importante dos fondos europeos para desenvolver o
sistema de formación profesional, xerando estruturas estables de formación
nas que se poidan impartir este tipo de ensinanzas —FP específica, ocupa-
cional e continua—, de tal forma que cando cesen as subvencións europeas
e desaparezan os centros colaboradores, estea consolidada unha rede de
centros integrados e específicos que respondan ás necesidades actuais e fu-
turas de formación. 

• Estimular as doazóns empresariais para mellorar a calidade:

❏ Favorecer e, posteriormente, divulgar os beneficios fiscais das doazóns por
parte das empresas á Administración educativa, con finalidades formativas
para as ensinanzas profesionalizadoras.

❏ Estudar a viabilidade de asignar e materializar unha porcentaxe do benefi-
cio empresarial para a adquisición de recursos formativos destinados á for-
mación profesional. 

❏ Aproveitar os recursos xerados polos centros como fonte de financiamento.
Consideramos importante estimular a captación de fondos con actividades
propias dos centros, xerados pola específica actividade dos ciclos e como
iniciación ao autoemprego e adestramento de atención ao cliente. 

❏ Cofinanciamento do fondo social europeo para permitir o desenvolvemen-
to sostible do sistema integrado:

Necesítanse buscar alternativas de financiamento que poidan facer fronte a unha
eventual perda ou redución dos fondos europeos, implicando o sector empresarial na
formación do capital humano que necesitan para a súa actividade ou buscando outras
formas de financiamento. 
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Deberase estudar o actual estado de concertos da formación profesional. A necesi-
dade de arbitrar medidas mediante convenios ou outros concertos da formación profe-
sional terá carácter complementario da oferta pública.

6.1.4. I+D en formación profesional

❏ Promover, no marco da autonomía pedagóxica dos centros, experiencias de
innovación, sobre todo no terreo de I+D, que permitan a actualización dos
catálogos de ensinanzas profesionais e que lles faciliten aos centros o nece-
sario adestramento para dar resposta rápida, cando se requira, ás necesida-
des produtivas do seu contorno.

❏ É necesario establecer convenios de colaboración coas universidades para
que poñan a súa capacidade de investigación, tecnolóxica, formativa e edu-
cativa á disposición da formación profesional, abrindo liñas de investiga-
ción que informen sobre os cambios socioeconómicos e do coñecemento
que a medio e longo prazo se van producindo na sociedade, así como no
deseño e na práctica da formación continua do profesorado. 

6.1.5. Autonomía dos centros

En canto aos centros, pídese potenciar a autonomía dos centros (económica, orga-
nizativa e didáctica), sen a cal se carece da flexibilidade necesaria para dar resposta ás
demandas que cada centro ten presentadas de maneira moi particular, segundo a súa
tipoloxía, as súas características, os seus recursos e o seu contorno.

6.2. ACTUACIÓNS REFERENTES Á IMPLANTACIÓN DUN MODELO DE CALIDADE E

AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

En distintas comunidades estanse a desenvolver diversas iniciativas para poñer en
marcha plans de mellora nos centros educativos, entendendo a xestión da calidade
para a mellora continua como unha fonte para o desenvolvemento persoal e profesio-
nal das persoas que integran unha organización, como un método que asegura os pro-
cedementos mentres estea aberto á innovación, como un enfoque que resalta a impor-
tancia das actitudes, da motivación e das relacións humanas entre o persoal e que, en
definitiva, busca aumentar a eficacia, a eficiencia social e a satisfacción das necesida-
des do alumnado.

Estas accións están encamiñadas cara á posta en marcha de redes de centros edu-
cativos de calidade e pretenden conseguir as seguintes finalidades:

• Promover proxectos e equipos de mellora nos centros e a súa formación en ca-
lidade, mediante a colaboración na rede.
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• Favorecer o intercambio de experiencias e recursos, así como dinámicas e rit-
mos de traballo. 

• Establecer plans e procedementos de avaliación que permitan un diagnóstico
real da situación da Rede de Centros de Formación Profesional, así como pro-
postas de mellora realistas e obxectivos alcanzables.

Todo iso reportará a documentación dos procesos que se desenvolven nos centros
educativos, prestando especial atención á oferta educativa, á acollida do alumnado, ao
proceso de ensinanza/aprendizaxe, así como á avaliación e á orientación educativa e
profesional.

❏ Apostar claramente pola cultura da calidade. A experiencia de implanta-
ción de sistemas de calidade nos centros debería ser avaliada e, en función
dos resultados, mellorala e estendela ou substituíla por outros modelos de
calidade.

❏ A avaliación e control da calidade non deben ser tarefas puntuais ou con-
xunturais, senón que deben ser funcións asociadas ao propio sistema de
formación profesional. O sistema de formación profesional debe, polo tan-
to, incorporar na súa planificación (definición dos obxectivos e das estrate-
xias necesarias para conseguilos) as actividades de avaliación e control da
calidade.

❏ Recoméndase establecer un sistema ou sistemas de avaliación obxectiva,
interna e externa, que permitan constatar o grao de funcionalidade, eficacia
educativa, eficiencia social e adecuación dos recursos materiais aos cen-
tros. Esta avaliación proporcionará pautas de reflexión sobre a práctica da
tarefa docente e os elementos organizativos e convivenciais de cada centro
e facilitará orientacións para a introdución de elementos de innovación e de
mellora. 

❏ Dado que non existe un único modelo de centro nin, por iso, é posible esta-
blecer un sistema de avaliación común a todos, demándase que as normas
recoñezan suficientemente a especificidade e singularidade de moitos cen-
tros para que poidan xestionar os seus recursos, a súa organización e a súa
coordinación docente, coa flexibilidade requirida en cada caso.

❏ Formación de calidade. Poñer de relevo a importancia de contar cun siste-
ma educativo e cunhas estruturas de formación de calidade que dispensen
un bo nivel de coñecementos teóricos, sen descoidar a súa orientación prác-
tica cara á produción e ao emprego. En tal sentido, demándase da Adminis-
tración educativa, e da sociedade en xeral, unha política educativa e de for-
mación continua, en consonancia cos actuais retos, e unha dotación dos
recursos, económicos e humanos, necesarios; é dicir, aqueles apoios requi-
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ridos para garantir a capacitación humana das novas xeracións e que sexan
capaces de servir así o benestar persoal dos educandos e a mellora da cali-
dade de vida da sociedade.

7. ACTUACIÓNS REFERENTES Á COMPENSACIÓN DE DESI-
GUALDADES

Concíbese a educación como un sistema de compensación de desigualdades que
lles permita a todos os cidadáns alcanzar unha formación básica de calidade, a incor-
poración ao mundo do coñecemento, a adaptación á realidade económica e social, a
competencia no mundo tecnolóxico, a cualificación profesional e a capacitación para
o exercicio da cidadanía e dos seus dereitos. Ningún alumno debe ser excluído destas
presentacións. A formación profesional está integramente sometida a idénticas esi-
xencias, cuxa articulación esixe a formulación dun grande acordo social pola educa-
ción.

❏ O desenvolvemento normativo, así como o fomento de programas e a prác-
tica de actuacións encamiñadas a favorecer a formación profesional, a
orientación e o acceso ao emprego dos colectivos desfavorecidos e/ou prio-
ritarios, persoas con discapacidade e inmigrantes que permita, dentro dun-
ha política encamiñada á compensación de desigualdades, a integración
destas persoas na actividade laboral normal e a súa plena integración so-
cial.

❏ Entre as accións de compensación deben contemplarse aquelas que estean
dirixidas especialmente a:

❏ Mozos sen titulación ou cualificación profesional e que estean fóra do mer-
cado de traballo.

❏ Maiores de 50 anos con escasa formación inicial que parten con desvanta-
xe para a súa inserción no mercado laboral.

❏ Mulleres, co fin de que poidan acceder ao mundo laboral en condicións de
igualdade.

❏ Parados de longa duración.

❏ Outros grupos que, pola realidade do seu hábitat, estean en clara desvanta-
xe co resto da poboación.

• É necesario que se deseñe un plan concreto de actuación con base nun número
de indicadores que permita actuar sobre os territorios máis desfavorecidos, con
obxecto de conseguir unha verdadeira redución das diferenzas.
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❏ É necesario potenciar mecanismos compensatorios e descentralizadores
que favorezan o acceso á formación profesional no ámbito rural, en equida-
de co resto da cidadanía.

❏ Deberíanse estudar as posibilidades de potenciar a información sobre a
oferta de bolsas e axudas ao estudo, para garantir unha igualdade de opor-
tunidades o máis real posible.

❏ Sería conveniente a coordinación das escolas taller, casas de oficios e pro-
gramas de garantía social de inserción profesional e outras modalidades se-
mellantes, co resto das ofertas de formación. O feito de que estas modali-
dades formativas comezasen en datas próximas á finalización ou inicio do
curso escolar permitiría atender a mozos que non poden ou non desexan ac-
ceder a outras vías de formación. 

Así mesmo, habería que facilitarlles a información sobre a oferta destas modalida-
des aos servizos de orientación escolar.
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