Programa “Implantación de ferramentas de medios de pagamento na FP”
Convocatoria do programa “Implantación de ferramentas de medios de pagamento en formación
profesional”, enmarcado dentro do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación
e Universidade e a entidade financeira Abanca Corporación Bancaria S.A. para o desenvolvemento de
actuacións conxuntas a favor do desenvolvemento do espírito emprendedor, no marco de
Eduemprende.
OBXECTIVO
Esta convocatoria ten por obxecto fomentar o emprendemento e a educación financeira na formación
profesional, entre o alumnado das familias profesionais de Administración e xestión, e de Comercio e
márketing. Esta actuación encádrase no Plan de emprendemento no sistema educativo Eduemprende.
DESCRICIÓN DA CONVOCATORIA
Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado que curse ensinanzas de formación profesional nas familias
de Administración e xestión e de Comercio e márketing en centros educativos dependentes da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, nos que ditas ensinanzas estean sostidas con fondos
públicos.
1. Entrega dun TPV virtual aos centros que o soliciten, para a xeración de comercios virtuais e para a
aprendizaxe do seu funcionamento.
Abanca entregará a cada centro participante un TPV virtual, para cuxa recepción o centro asinará un
contrato de prestación de servizos facilitado pola entidade. O terminal será entregado ao centro en
depósito, polo que este asumirá o risco da súa perda ou da súa deterioración.
Cómpre que o TPV teña actividade ao longo do curso académico, xa que máis de nove meses sen
actividade suporá a baixa do servizo. Os terminais serán devoltos a Abanca cando se considere que non
vaian ser de utilidade.
O centro recibirá asesoramento por teléfono ou por correo electrónico sobre a utilización do terminal
facilitado sempre que o solicite; para iso designará a persoa do centro coa que se coordinará o persoal
de Abanca.
As características de prestación do servicio de TPV virtual regúlanse polas condicións que se adxunta a
esta convocatoria como Anexo II.
2. Actividades de formación específicas dirixidas ao alumnado. Estas actividades, que se realizarán de
xeito virtual, terán unha duración aproximada de hora e media, versarán sobre o funcionamento dos
medios de pagamento, a tipoloxía de tarxetas e as formas de operación, novas tecnoloxías relacionadas
con medios de pagamento e a súa evolución, riscos e controis que cómpre ter en conta, reclamacións,
e dereitos e responsabilidades de comerciantes e compradores.

O número máximo de centros que poderán participar nesta actividade é de 5 no segundo e no terceiro
trimestre sen que sexa posible a acumulación de prazas dun trimestre para outro. Non haberá número
máximo de alumnado participante. As datas desta formación e a conexión utilizada para a formación
de xeito virtual acordaranse entre o coordinador do programa no centro e os responsables deste de
Abanca.
Os centros seleccionaranse segundo os seguintes criterios:
1. Non ter participado na convocatoria anterior.
2. Maior numero de alumnado participante.
3. Orde de entrada da solicitude.

SOLICITUDE
A solicitudes enviaranse, conforme ao Anexo I, ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es
co seguinte asunto: Solicitude programa Implantación de ferramentas e medios de pagamento 20202021.
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta convocatoria
en https://www.edu.xunta.gal/portal/ e rematará o 9 de decembro de 2020.
Os centros participantes seleccionaranse segundo a orde de entrada da solicitude no enderezo de
correo electrónico sinalado.

ANEXO I
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
PROGRAMA EDUEMPRENDE “IMPLANTACION DE FERRAMENTAS DE MEDIOS DE PAGAMENTO NA FP”
CURSO 2020-2021
DATOS DO CENTRO
CENTRO

CÓDIGO DO CENTRO

ENDEREZO

CP

TELÉFONO

FAX

PERSOA COORDINADORA

TELÉFONO
CONTACTO

LOCALIDADE

CIF

CONCELLO

PROVINCIA

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DE ENDEREZO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

MARQUE CUN “X” SEGUNDO CORRESPONDA
Participa unicamente na actividade de entrega aos centros dun TPV virtual.
Participa tamén na actividade de formación específica dirixida ao alumnado. Neste caso indique:
•

Nº DE ALUMNOS/AS:

•

CURSO:

•

TRIMESTRE SOLICITADO:

SINATURA DO DIRECTOR/A DO
CENTRO SOLICITANTE

SINATURA DA PERSOA COORDINADORA

ANEXO I: Solicitude
(continuación)
Información básica sobre protección de datos persoais e dereitos dixitais

Responsable do tratamento.

Xunta de Galicia. Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento, verificar os datos e
os documentos que a persoa interesada declare na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a
cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se
deriven, e informar sobre o seu estado de tramitación.
Cumprimento dunha misión de interese público (LOE) e,
de ser o caso, consentimento da persoa interesada.
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protecciondatos

Lexitimación para o tratamento.

Destinatarios/as dos datos.

Abanca Corporación Bancaria, S.A., cando corresponda, e
unicamente para lles facilitar a información que sexa
estritamente necesaria para o desenvolvemento da
actividade solicitada.

Exercicio de dereitos.

As persoas interesadas poderán acceder aos seus datos,
rectificalos e suprimilos, así como exercitar outros
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia
ou en calquera das oficinas de Rexistro e Información
propias da Xunta de Galicia, segundo se recolle en:
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Contacto delegado de protección de datos e
información adicional.

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Nota: en cumprimento do establecido na Lei orgánica 03/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía de dos dereitos dixitais, e do previsto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da LOPD, infórmase de que os datos que nos facilite mediante a formalización do
presente formulario pasarán a formar parte dun arquivo propiedade do Servizo de Orientación Profesional e Relación
con Empresas, da Subdirección Xeral de Formación Profesional, e de que se utilizarán exclusivamente para tramitar a
súa solicitude e para lle enviar a información pertinente. Así mesmo, infórmase a vostede de que pode exercitar os
seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de: https://www.xunta.gal/exercicio-dosdereitos
(Sinalar) Lin e estou de acordo con estas condición

ANEXO II
ACLARACIÓNS SOBRE O SERVICIO DE TPV PRESTADO POR ABANCA
•
•

•
•

ABANCA ofrece a contratación dun TPV virtual para o centro.
Non é necesario que o centro teña conta en ABANCA, pero é obrigatorio que o centro exista na base de
datos de clientes de ABANCA. De non ser así, non poderemos cursar a alta do terminal ata que se curse a
alta da relación.
O centro debe firmar un contrato de TPV cun anexo de condicións específicas nas que se regula o
funcionamento da colaboración, entre outras cousas, que o TPV só se pode utilizar para labores docentes.
As características específicas do TPV VIRTUAL son as seguintes:
▪ Neste modelo están dispoñibles os contornos de proba e de real.
▪ No caso de que se utilice o contorno de real, non existen tarxetas de proba, polo que pódese utilizar
calquera tipo de tarxeta financeira de calquera entidade para realizar as operacións. Isto aporta a
vantaxe de que se pode probar o funcionamento de calquera medio de pagamento que exista no
mercado.
▪ Todas as operacións que se realicen deben anularse posteriormente para que non existan movementos contables asociados ao terminal.
▪ Non existe risco de fraude, porque os cartos utilizados para as operacións só son accesibles por
ABANCA, e non se poden facer devolucións de operacións para as que non exista unha venta previa.
▪ No caso de que se utilice o contorno de proba, na documentación facilítanse tarxetas de proba para
utilizar no sistema. Neste contorno, as operacións non teñen ningunha repercusión contable.
▪ A integración do TPV VIRTUAL dentro da tenda virtual debe realizala o centro, non é un servicio incluído no convenio. Desde ABANCA prestarase o servicio de asesoramento para a resolución das
dúbidas que poidan aparecer neste desenrolo, e referencias a ferramentas que existan no mercado e das que se teña coñecemento.

