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ANEXO I

CONVENIO ESPECíFICO PARA O DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO

EXPOÑEN
Que ambas as partes se recoñecen reciprocamente capacidade e lexitim¡dade para acordar.
Que o obxectivo do presente convenio é a colaboración entre as entidades ás que representan para o
desenvolvemento dun programa formativo de formación en centros de traballo, dirixido ao alumnado de
formación profesional especffica.
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 Secretarfa Xeral de Educac¡ón e Formación Profesional para o
curso escolar 2022/2023, por parte do alumnado e correspondente ás ensinanzas que se recollen deseguido,
que ambas as partes coñecen e acatan, e de conformidade coas claúsulas que figuran no reverso deste
documento,

DENOMTNACIÓNDAENS¡NANZA (A)-Educación¡nfantil

TITOR DO CENTRO EDUCATIVO D/Di MiguelAngel Basadre Basadre

APELIDOS E NO[4E DNI
NÚ¡4 ERO

HORAS
HORARIO

ESPECIAL *
DATA DE INICIO DAIA FINALIZACIÓN

García Romero Candela 384 t6t09t2022 25fiU2A22

* F: Fin de Semana / Festivoi N: Nocturno

Ao presente convenio incorporaráselle a programación de actividades formativas para desenvolver polo
alumnado nos centros de traballo.

(Cláusulas do convenio na páxina 2)

coNVENtO Ne 27006516-ZS55C0L-004-070

Dunha partei
D/Da Antonio lbáñez Burgo, con DNL iomo director/a do centro educativo ClFp politécnico de Lugo,
código de centro 27006516, localizado en Lugo, provincia de Lugo, Rúa Armando Duran 3, código postal 270ó2,
código de identif¡cación fiscal 07755226C, teléfono 982220328, correo cifp.politecnico.lugo@edu,xuñta.gal

e doutrai
D/D¡ Felipe Rivas lorge con DNI ^^--.. aomo representante/s legal/legais do centro de traballo ESCOLA
INFANTIL LU|S SOTO MENOR - SAN FlZ, da empresa CONCELLO DE LUGO, localizado en Lugo, provincia de Lugo, Rúa
Fonte da Bica , código postal 27002, cód¡go de ¡dentificación fiscal P27028001, tetéfono 982297440

Eñ Lugo, I de set€mbro de 2022

O/A DIRECÍOR/A DO CENTRO EDUCAfIVO

ANTONIO

IBAÑEZ (R:

Q7755226C)

d.Útm Éu.dee.

asdo: Antonio lbáñez Buroo

O5/AS REPRESENTANTES DO CENTRO DE fRABALLO

Asiñado oolo concelleiro de Educacióñ é dr'usón do coñecemenlo
FFr rpE AMAS JORGE - "'3879" o Cla 09/09/2022 cun ced cado
emitido por A9 caMERFIRMA FOB-ÑATUBAL PERSONS - 2016

í \ :,,

Asdo: F€lipe.Rivas-l
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CLÁUSULAS
Primeira.- 0 álumnado que figura no preseñte coñveñio deseñvolverá as actividades formativas progr¿madas (anexo ll) nos locais do centlo
de traballo ou, de ser o caso, naqueles luqares ños que á empresa titt lar do ceñtro de traballo desenvolve a súa actividade productiva, sen
que isto implique relac¡ón laboral ningunha coa empresa.

Sequñda,- a empre5a comprométese ao cumprimento da progr¿macióñ de actividades formativas que prev¡amente fosen acordadas co
centro educativo, á realizar o seu seguimento e a valoraaión do progreso do alumnado, e, runto co titor do centro educativo, á revis¡ón da
programación 5e fose neceaario, uñha vez rniciado o perfodo de prácticas e á vista dos resultados,

ferceir¡.- Cada alumno disporá dun documento de segu¡mento e avaliación das actividades reali¿adas, que será supervisado pola persoa
respoñsable da empres¡ en colaboración co titor do centro educat¡vo, No dev¿ndito docüñento figurarán as act¡vidades formativas máis
siqniñcativas re¿lizadas na empresa, con rexistro de data e dos resultados sem¿nais. Estes resultados semanais reflectirañae nunh¿ ficha
de seguirñeñto e avaliación, que cubr¡rá a perso¿ responsable na empresa.

Cuarta,- A empres¿ nomeará unha persoa para a coordinación das actividades formativas que se reali¿arán no centro de traba¡lo, que
garañtirá a orientación e consultá do alumnado, faciltará as relacións co profesor-titor do centro educatavo e aahegará ot ¡ñforrnes
valorativos que contribúan á avaliación. Para talfin, facilitaralle ao profesoctitor do centro educativo o ac(eso á empresa e as actuacións
de valoración e supervisión do proceso-

Quinta.- No caso de alumnado menor de idade a empres¿ comprométese a exixir á persoa titora responsáble do alumnado e, de ser o caso,
aos/ás traballadores/a5 que vaiañ ter uñ contacto habitual coñ este alumnado unha aertifiaación negativa do Rexistro Central de
oelincuentes Seruais, en aplicacióñ do artigo 13.5 da lei orgánic¿ 1/1996, do 15 de xaneiro, de paotección xuld¡ca do menor, de
modificación p¿rciáldo código civ¡l e da Lei de axui2ameñto civil, inkoduc¡do pola Lei 26/20I5, do 28 de xullo, de modifiaación do sistema
de protección á infancia e á adolesceñcia.

serta,- A eñpresa ou entidade col¿borádora non poderá cubrir, nin sequera con caracter iñteriñ0, ningún posto de traballo do cadro de
persoal co alumnado que realice áctividades formativas ¡a empresa, salvo que se estableza para o efecto unha relación laboral de
contraprestación económica por servi2os aontratados. Neste caso, coñsiderase que o alumno abandona o programa formativo no centro de
traballo, feito este que ¡ empre5a ou irlstitución col¡boradora lle deberá comunicar á dirección do aenko escolar, quen pola súa vez llo
coñunicará á xefaturá territoriald¿ ConsellerÍa de Cultura, Educación, Fomáción Profesional e lJnlversidades,

Sétima.- O alurnñado ñon percibirá do centro de traballo ningunha (antidade pola realización das actividades formativa5.

En c¿lquera ca§o, o centro docente deberá informar a xefatura teritori¡l da Conselleri¿ de Cultura, Educacióñ, Form¿ción Profesional e
lJniversidades da extin(ión ou rescisión dos convenios específicos de colaboración en calquera dos casos. e esta, pola 5úa vez. o
comunicarllo á lnspección Provincial de Traballo. Así mesmo, os representantes dos traballadorea do5 centros de traballo s¡rán informados
do contido deste aonvenio de col¿boración.

Oitava.- O presente conveñio poderase extinguir por ñnali¿ación do tempo convido e poderase resaindir por aalquerá das partes, mediante
deñunciá da19uñha delas, que se lle deberá comonicar á outra cunha ántelación mínima de c¡nco dfas, baseada nalguñha das seguintes
causa5:

¡) Cesamento de actividades do centro docente, da empresa ou da instituaión colaboradora.
b) Forza maior que imposibilite o desenvolvemento das actividades programadas.
c) lncumprimento das cláusulas establecida5 no coñveñio específico de colaboración, inadecuacióñ pedagóxica das prácticas formativas,

ou vulneración das norrnas que estean en cada caso vrentes en telaaión coa re¿liz¿ción das actividades programadas,
d) Mutuo aaordo entre o ceñtro docente, adoptado pola 5úa dirección, e a erhpresa ou institución col¿boradora. lgualñente, poderase

rescindir para un alumno, ou grupo deles, por calquera da5 partes asinantes, e ser exaluído da súa partiaipación no convenio por decisióñ
unilateral do centro, da empresa ou institución coláboradora, ou conxuñta de ambos os dou5, nos Seguintes casosl

e) Faltas repetidas de ¿sistencia e/ou puntu¡l¡dade non rustificadas.
0 Actitude incorecta ou faltá de aproveitamento, tras uñha audiencia á persoa ir¡leresada_

Novena _ Calquera eventual¡dade de aacidente que se puidese producir será recollida pola normativa vixente en materia de seguro escolar
e polos estatutos da mutualidade de tal seguroj todo iso 9en prexuí20 da pól¡za qile a Consell€ría de Cultura, Eduaación: Formación
Profesional € Universidade5 poida subscribir como seguro adicional para mellórar iñdemniz¿cións, cubrir danos a teraeiros ou
respons¿bilidade civil naquelas ens¡nañ2as sostidas aon fondos públicos.

Dé(ima- En todo momento, o ¿lumnado ká prov¡sto do ONl.

undécima.'As xebturas teritoraais d¿ Coñsellela de Cultura, Educación, tormáción Profesionále Universidades remitirán á tnspección de
Traballo unha copia do presente coñvenio.

Duodé(¡r¡a.' A duración deste (onvenio é a prev¡sta ño período de realización das prácticas, e coñsidérase improrrogable.
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