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ExPoñEN
Que ambas as partes se recoñecen reciprocamente capacidade e lex¡tim¡dade para acordar.
Que o obxectivo do presente convenio é a colaborac¡ón entre as entidades ás que representan para o
desenvolvemento dun program¿ formativo de formación en centros de traballo, dirixido ao alumnado de
formación profesional específica.
Que a devandita colaboración se fundamenta xuridicamente no artigo 42, número 2, da Lei orgánica 212006, do
3 de maio, de ordenación xeral do sistema educativo (LOE).

ACORDAN
Subscribir o presente convenio de colaboración para o desenvolvemento da formación en centros de traballo,
de acordo coa normativa vixente emitida pola Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Espec¡ais
para o curso escolar 202L12022, por parte do alumnado e correspondente ás ensinanzas que se recollen
desegu¡do, que ambas as partes coñecen e acatan, e de conformidade coas claúsulas que f¡guran no reverso
deste documento.

DNI

* F: Fin de Semana / Festivo; N: Nocturno

Ao presente convenio ¡ncorporaráselle a programación de activ¡dades formativas para desenvolver polo
alumnado nos centros de traballo.

(Cláusulas do conven¡o na páxina 2)

coNVENtO Na 27006516-CSSSC0l-003-184
Dunha parte:
D/Da Antonio lbáñez Burgo, con DNI ^'^^^^'t como director/a do centro educativo CIFP Politécn¡co de Lugo,
código de centro 27006516, localizado en Lu9u, prov¡ncia de Lugo, Rúa Armando Duran 3, código postal 27002,
código de ideñtificación f¡scal Q7755226C, teléfono 982220328, correo cifp,politecn¡co.lugo@edu,runta.gal

e doutra:
D/Da Felipe Rivas.lorge con DNI 33538790Y como representante/s legal/legais do centro de traballo ESCOLA
INFANTIL MARÍA WONENBURGER, da empresa CONCELLO DE LUGO, localizado én Lugo, provinc¡a de Lugo, Rúa das
Fontes, s/n , código postal 27003, código de identif¡cación f¡scal P2702800J, teléfono 982287100

DENOMINACIÓN DA ENSINANZA EdUCAC|óN iNfANtiI

TITOR DO CENTRO EDUCATIVO D/De ¡4arfa N¡eves López López

cóDtGo cssscol

PERIOoO DE REAUZACIÓN DAS PRÁCnCAS

HmgAPELIDOS E NO[4E
HORARIO

ESPECIAL *
DATA DE INICIO DATA FtNALtzActóN

Fojo Ríos Marí¿ lsabel FFR 06t04t2022 t5/0612022EI@

En Lugo,28 de mar¿o de 2022

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO EDUCATIVO

ANTONIO
IBAÑEz (R:

Q775s226C)
Asdo: Antonio-.1-b.éñez. Bu rg

OS/A5 REPRESENTANTES DO CENTRO DE TRAEALLO

Asinado por FELIPE RIVAS JORGE - '-'3879'. o dia
3010312022 cun certificado emitido por AC CAI\,llERFIRMA
FOR NATURAL PERSONS . 2016

Asdo: F-elipe.Rivas.l
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ANEXO I

coNvENlo EspEciFtco paRA o DESENvoLvEMENTo DA FoRMActóN EN cENTRos DE TRABALLo



CLAUSULAS
Primeira.- O alumnado que figura ño presente conveñio desenvolverá as activadades formativas programadas (a¡exo ll) nos locais do centro
de traballo ou, de ser o (aso, naqueles lugares nos que a empreaa titular do centro de traballo desenvolve a súa actividade productiva, sen
que ¡sto implique relación laboralningunha coa empresa.

Segunda.- A empresa comprométese ao cumprimento da programacióñ de activ¡dades formativas que prevaamente fosen acordadas co
centro educativo, a realizar o seu seguimento e a valoracióñ do prooreso do ¿lumnado. e, xunto co t¡tor do centro educativo, á tev¡sión da
programación se fose ñecesario, unha ve¿ iniciado o pelodo de prácticas e á vista dos resultados.

Terceira,- Cada alumño disporá duñ documento de seguimento e avaliación das actividades realizadas, que será supervi5ado pola persoa
responsable da empresa en colaboracióñ co titor do aentro educativo, No devandito documento figuraráñ as actividades format¡vas máis
significativas realizadas na empresa, con rexistro de data e dos resultados semanais. Estes resultados semanais reflectiranse nunha ficha
de seguimento e avaliación, que cubrirá a persoa responsable ña empresa.

Cuarta,- A empresa ñomeará unha persoa para a coordlnación das actividade5 formativas que se realizarán ño centro de traballo, que
garantirá a orientación e consulta do alumnado, facilitará as relacións co profesor-titor do centro educativo e acheqará os ¡nformes
valorativos que contribúan á avaliacióñ, Para tal fiñ, facilitaralle ao profesor-titor do centro educativo o a(ceso á empresa e as actuacións
de valoración e supervigióñ do proceso.

Serta,- a empresa ou entidade colaboradora noñ poderá cubrir, nin sequera con caracter interino, ningún posto de traballo do cadro de
persoal co alumnado que realice actividades formativas na empresa, salvo que se estableza para o efecto unha relación laboral de
contraprestación económlca por servizos aontratados, Neste caso, coñgiderase que o alumno abandona o programa format¡vo no centro de
traballo, feito este que a empresa ou institución colaboradora lle deberá comuñicar á dirección do centro escolar, quen pola súa ve¿ llo
comunicará á xefatura territorial da Conselleria de Cultura, Educación e Universidade.

Sétima.- O alumnado non percibirá do centro de traballo ninguñha cantidade pola realización das actividades format¡vas.

Oitava.- O presente convenio poderase extinguir por fióali2ación do tempo convrdo e poderase rescindir por calquera das partes, ñediánte
denuncia dalgunha delas, que se lle deberá comunicar á outra cunha antelación míniña de cinco días, báseada nalgunha alas seguintes
cauSas:

¿) Cesamento de actividades alo centro doaeñte, da empresa ou da institución colaboradora.
b) Forza maior que imposibilite o deseñvolveñento das actividades programadas.
c) lncumprimento das cláusulas establecidas no convenio específico de colaboración, inadecuacióñ pedagóxica das prácticas formativas,

ou vulñeracióñ das ñormas que estean en cad¿ caso vixentes en relación coa re¿lización das actividades programadas,
d) Mutuo acordo eñtre o ceñtro docente, adoptado pola súa d¡recc¡ón, e a empresa ou institución colabor¿dora, lgualmeñte, poderáse

resciñdir para un alumño, ou grupo deles, por calquera das partes asinantes, e ser excluído da súa partic¡pac¡ón no convenio por decisióñ
unilateral do centro, da empresa ou institución colaboradora, ou conxunta de ambos os doug, nos seguintes casos:

e) Faltas repetidas de asistenc¡a e/ou puntualidade ñon xustificadas.
f) Actitude incorrecta ou falta de aproveitamento, tras uñha aud encia á persoa interesada,

Ouinta.' No caso de alumnado rneñor de idade a empresa comprométese a exixir á persoá titora respoñsable do ¿lumnado e, de ser o caso,
aos/ás traballadores/as que vaian ler un contacto habitual coñ este alumnado unha certificación neqativa do Reristro Central de
Delincuentes Sexua¡s, en aplicacióñ do artigo 13.5 c,a Lei orgánica 1/1996, do 15 de xañeiro, de protección xurfdica do menor, de
modificación parcial do código c¡vil e da Lei de axuizamento civil, introducido pola Lei 2612015, do 28 de xullo, de mod¡f¡cación do sistema
de protección á infancia e á adolescencia.

En calquera caso, o centro docehte deberá informar a xefaturá territorial da Consellerfa de Cultura, Educac¡ón e Universidade da e¡t¡ñción
ou rescisión dos convenios especlficos de colaboración en cálquera dos casos, e esta. pola súa vez. o comun¡carllo á lnspección Prov¡nc¡al
de Traballo. Asf mesmo, 05 representañtes dos traballadores dos centros de traballo serán informados do cont¡do deste convenio de
coláborac¡ón.

Novena.- Calquera eventualidade de accidente que se puidese producir será recollida pola normativa vixente eñ materia de segúro escolar
e polos estatutos da mutualidade de tal seguror todo iso 5en prexuí¿o da pólizá que a Con5ellería de Cultura, Educación e Un¡versidade
poida subscribir como seguro adicional para ñellorar iñdemnizacións, cubrir danos a terceiros ou responsabil¡dade civil.

Décima- Eñ todo momeñto, o alumnado irá provisto do DNl.

Undécima.- As xefaturas territoriais da Coñsellela de Culturá, Educación e Universidade remitirán á lnspecc¡ón de Traballo unhá copia do
presente convenio.

Duodéc¡ma,- A duración deste convenio é a prevista no pelodo de realización das prácticas, e considérase improrrogable,
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