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XUNTANZA CONSELLO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - 18 de XUÑO de 2018

• Oferta Formación Profesional Rexime Ordinario e Modular para o curso 18-19

Denunciamos que continuamos coa tónica dos últimos anos, nos que a oferta da FP chega finalizando o curso  
e con escaso tempo para facer unha análise seria das ordes.

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

Na oferta de carácter modular e para adultos, manifestamos que a oferta debera incrementarse para dar saída 
á demanda existente  en determinadas familias profesionais. Debese dar resposta ás necesidades das e dos 
traballadores, nun momento no que se están achegando de novo á formación.

Demandamos os seguintes ciclos , (NON ACEPTARON NINGUNHA PROPOSTA)

• IES POLITÉCNICO VIGO

No réxime ordinario - CM Obras de interior, decoración e rehabilitación.
No réxime modular - CS de Organización e control de obras de construcción.

• CIFP PORTA DA AUGA - RIBADEO

No réxime modular -CM de Obras de interior, decoración e rehabilitación.

• CIFP POLITÉCNICO-  LUGO

No réxime ordinario – CM de video e disc-jockey
No réxime modular – Ampliación dos múdulos a ofertar doCM Carpintería e moble 

• CIFP FERROLTERRA

No réxime ordinario - CM Instalacións e amoblamento
CS de mantemento electrónico
CS de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

• IES TERRA DE TRASANCOS –NARÓN

No réxime ordinario - Ciclo de FPB de Servizos Administrativos q

• IES UNIVERSIDADE LABORAL – CULLEREDO

No réxime ordinario - CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos 
CS Mantemento electrónico
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XUNTANZA CONSELLO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - 18 de XUÑO de 2018

• Oferta Formación Profesional Dúal

Solicitamos o seguimento das experiencias para evitar as disfuncionalidades que se poidan presentar e 
a realización dun informe de resultados para a validación dos mesmos. Debemos ter en conta a 
existencia de ineficiencias e ver que capacidade de inserción laboral ten este alumnado e sobre todo 
de que modo se insire unha vez terminada a súa formación.

Seguimos  a demandar un estudo que permita unha Formación Profesional Dual e o fomento desta 
acorde coa realidade de Galicia, aínda son moi poucos os proxectos que convenian cun número 
amplo de empresas e poucas as familias profesionais que teñen proxectos de formación dual, debido a 
un tecido empresarial formado por  pequenas empresas e en moitos casos por microempresas.

Entendemos que o prazo de matrícula nestes programas é moi curto polo que solicitamos a súa 
ampliación. Ademais os prazos de tramitación seguen a ser moi escasos e o único que fan e 
incrementar o traballo burocrático nos centros.

No  caso dos acordos específicos, entendemos que neste apartado se insire a chamada Formación Dúal 
para o alumnado de 2º curso dos ciclos que se intentou por en marcha o curso pasado. 
Entendemos que estes acordos específicos deberan pasar polo claustro e consello escolar do centro 
e debera especificarse en que momento do curso académico se deben asinar os acordos anteditos.

Demandamos a mellora das relacións dos centros coas empresas nos proxectos de FP Dúal, xa que se 
están a atopar impedimentos por non facer unha planificación a tempo, o que seria un dos temas a 
incidir nos convenios no establecemento de protocolos fixos que favorezan a relación entre centros e 
empresas, especialmente no reparto dos módulos a impartir no centro e na empresa.

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, xa sabemos que é unha obriga legal pero debe facerse mención expresa nos mesmos.

• Orde procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións 
parciais acumulables.

Unha vez aclarado pola administración que este proceso continuaría a ser de balde , 
remitímonos ás consideracións feitas no Consello Galego de Relacións Laborais
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