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RESUMO XUNTANZA CONSELLO GALEGO FORMACIÓN PROFESIONAL

Proxecto de decreto polo que se transforman Institutos de Educación Secundaria en Centros 
integrados de Formación Profesional 

No que se refire ao CIFP As Mercedes , CCOO no seu momento opuxerase a dita transformación 
especialmente polas formas usadas para levala a cabo e tendo en conta ademais a necesidade das prazas de 
Bacharelato nesa zona de Lugo. Dita transformación foi anulada posteriormente por sentenza do TSXG e 
parecenos que o novo Decreto adoece da mesma falta de motivación que provocou que o anterior fora 
anulado pola decisión do tribunal.

No caso da Escola de Imaxe e Son de A Coruña inquerimos sobre como se vai facer esta transformación e 
sobre todo se esta conta co consenso da comunidade educativa,  incluido o claustro de profesorado, e non se 
fai ás súas costas.

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do Ciclo formativo de grao Superior 
correspondente ao  título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero

CCOO considera imprescindible a redución das rateos en todos os grupos así como os desdobres de módulos 
formativos que así o precisen por falta de recursos, atención ao alumnado.

Consideramos fundamental a introdución de obxectivos concretos para o desenvolvemento dos aspectos 
reflectidos no capítulo V da lei 2/2014 de visibilidade e non discriminación do colectivo LGBTI en especial no 
currículo dun ciclo formativo sobre igualdade de xenero no que non aparecen mencionados en ningunha parte, 
xa que a discriminacion e a LGTBI-fobia non son máis que modos de afirmación dos roles e os estereotipos 
de xenero fronte aos que se apartan deles tentando perpetuar a desigualdade de xénero, e é algo 
fundamental cando se tratan asuntos de dinámica de grupos e o deseño de programas de acción e 
intervención.

Botamos de menos a incorporación da perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social.

Solicitamos a inclusión de contidos relacionados coa historia dos movementos feministas, as 
novas masculinidades…

Entendemos que se deberan revisar os requisitos para o profesorado que vai impartir os módulos deste ciclo 
para inclusión de formación especifica en igualdade e prevención da violencia de xenero, así como a 
oferta continúada de dita formación.

CCOO considera que estamos a falar dun currículo sumamente importante para a sociedade galega, e sobre 
todo coa necesidade de xente ben formada nuns temas que inciden nunha das problemáticas máis 
importantes desta sociedade.
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