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RESUMO XUNTANZA CONSELLO GALEGO FORMACIÓN PROFESIONAL

Oferta ciclos formativos para o curso 2017-18

Denunciamos que seguimos cunha situación igual á dos últimos anos, nos que a oferta da FP chega finalizando o 
curso  e con escasísimo tempo para facer unha análise seria das ordes.

Continuamos esixindo a creación dunha comisión no seo deste consello para a elaboración dunha proposta de oferta de 
Formación Profesional, na que participen os axentes sociais e acorde á realidade galega. 

Na oferta de carácter modular e para adultos, estamos diante dunha oferta que desde esta organización entendemos que 
debera incrementarse para dar saída á demanda existente en determinadas familias profesionais nun momento no que os 
traballadores e traballadoras se están achegando de novo á formación

Na Formación Profesional Dual solicitamos o seguemento das experiencias para evitar as disfuncionalidades que 
se poidan presentar e a realización dun informe de resultados para a validación dos mesmos. 

Demandamos un estudo que permita unha Formación Profesional Dual e o fomento desta acorde coa realidade de Galicia

Solicitamos a ampliación dos prazos de matrícula e dos prazos de tramitación pois son moi escasos.

Solicitamos que nos convenios que se asinan coas empresas debe figurar a mención explícita da obriga de información á 
RLT do convenio e da situación do alumnado que vai a participar en ditos programas.

Ciclos solicitados por CCOO-Ensino

IES Francisco Daviña Rey  (Monforte de Lemos) - Ciclo Superior de Educación Infantil  ACEPTADO

CIFP Ferrolterra (Ferrol)  e CIFP Portovello (Ourense) - Ciclo Superior de Promoción da Igualdade de Xénero. NON 
ACEPTADO. De momento o van a implantar so en Pontevedra, para ver como evoluciona ao ser un ciclo novo.

IES Lamas de Abade (Santiago) - Ciclo Superior de Laboratorio clínico e bíomédico
CIFP Politécnico (Lugo - Ciclo Superior de Anatomía Patolóxica. NON ACEPTADO. Dado que estes dous ciclos teñen un 
primeiro curso común, van estudar a oferta deles en ambos centros para o curso que ven,

IES Carlos Casares (Viana do Bolo) - Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermería no réxime de adultos NON 
ACEPTADO

Ademais preguntamos pola implantación no IES de Sabón (Arteixo) dun ciclo de FP Básica da familia de Hostalería cando 
no centro non se dispón desa familia e non hai posibilidade de continuidade do alumnado. Solicitamos que como norma 
xeral os ciclos de FP Básica que se implanten sexan de familias profesionais existentes nos centros. Responden que este 
ciclo esta conveniado co Concello que é o que cede as instalacións para a súa realización.

Trasladamos a demanda do departamento de Administrativo do IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova para o traslado de 
ensinanzas ao CIFP Portovello de Ourense. Responden que o teñen en mente dado que noutras ocasións xa se fixo así.
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