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ANEXO I

coNvENIo EsPECÍF|co PARA o DESENvoLvEMEI,ITo DA FoRMACIÓ EN cENTRos DE TRABALLo

* Fr Fiñ de Semana / Festivo: N: Nocturño

(Cláusulas do convenio na páxina 2)

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

En Lugo, I de setembro de 2022

O/A DIRECÍOR/A DO CENfRO EDUCATIVO

ANTONIO

I8AÑEz (R:

Q77ss226c)
Asdo: Antortio.lblñez..Bu

OS/AS REPRESENTANTES DO CENTRO DE TRABALLO

As¡nado polo concelleiro de Educ€ción e d¡fls¡ón do coñecemento
FELIPE RIVAS JORGE - "'3879" o dia.09/09/2022 cuñ certifcado
emilido porAq CAMERFIRMA FOR ¡JáTURAL PERSONS .2016

Asdor F€lipe.Rivas

coNVENtO N0 27006516-ZSSSC01-003-068

D/Dr Anton¡o lbáñez Burgo, con DNI omo director/a do centro educativo CIFP Politécnico de Lugo,
código de centro 27006516, localizado eñ Lugo. piovincia de Luqo, Rúa Armando Durañ 3, cód¡go postal 270ó2,
código de ident¡ficación fiscal Q7755226C, teléfono 982220328, corieo cifp.potitecn¡co,lugo@edu.xu;ta.gal

e doutral
D/Da Felipe Rivas lorge con Dñl :omo representante/s legal/legais do centro de traballo ESCOLA
INFANTIL MARíA wONENBURGER, da empresa CONCELLó ot rUCO, tocaliiado ei Lugo, prov¡nc¡a de Lugo, Rúa das
Fontes, s/n , código postal 27003, código de identif¡cac¡ón fiscat p2702BOOj, tetéfono 982287100

Dunha parte:

DENOMINACTÓNDAENSTNANZA (A)-Educacióninfantil

TIfOR DO CENTRO EDUCATIVO D/De ¡¡¡guelAnget Basadre Basadre

cóDrGo zssscol

PERiOOO DE SEALIZAC¡ÓN DAs PRÁCIIC¡s
APELIDOS E NOME DNI

NÚMERo
HORAS

HORARIO
ESPECIAL * DAfA DE INICIO DATA FtNALtzActóN

Díaz Otero Aña 34303759r-t 384 t6t09t2022 2sDU2A22I
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ExPoñEN
Que ambas as partes se recoñecen reciprocamente capacidade e lexitimidade 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, d¡r¡xido ao alumnado de
formación profesional especlfica,
Que a devandita colaboración se fundamenta xuridicamente no artigo 42, número 2, da Lei orgánica 2/2006, do
3 de maio, de ordenación xeral do sistema educat¡vo (LOE).

ACORDAN
Subscribir o presente convenio de colaboración para o desenvolvemento da formac¡ón en cent.os de traballo,
de acordo coa normativa vixente emitida pola Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional para o
curso escolar 2022/2023, por parte do alumnado e correspondente ás ens¡nanzas que se recollen deseguido,
que ambas as partes coñecen e acatan, e de conformidade coas claúsulas que figuran no reverso áeste
documento.
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Segunda.- A empresa comprométese ao cumprimento da programación de actividades formativas que previameñte fosen a(ordadas co
centro educativo, a realiz¿r o seu seguimento e a valoración do progreso do alumnado, e, xunto co titor do centro educativo, á revisión da
prograñáción 9e fose n€ce5ario, unha ve, ioicrado o paríodo de prácticas e á vigta dos resultados.

Terceira.- Cada alumno disporá dun documento de teguirnento e avaliación das actividades reali¿adas, que será supeN¡sado pola pergoa
responsable da empresa eñ col¿boración co titor do centro educativo, ño devandito documento figurarán as actividades formativas mái5
significativ¿s realizádas na empresa, con rexistro de data e dos resultados semanais, Estes resultados semanais reflect¡ranse nunha fiaha
de seguimento e avaliación, que aubrirá a perso¿ respo¡rsable na empresa,

Cuarta,- A empresa nome¡rá unha persoa p¡ra ¡ coordinación das actividades forñativas que se realizaráñ ño centro de traballo, qu€
garantirá a orientación e consulta do alumnado, facilitará as relacións co profesor-titor do ceñtro educatiyo e achegará o5 iñformea
valorativos que contribú¿n á avali¿ción. Para tal fin, facilitaralle ¿o profesor-titor do centro educativo o acceSo á empresa e as actua(ión9
de valoración e supervisión do proceso.

ou¡nta,- No caso de alumnado menor de idade a empresa comprométese a erixir á persoa titora responsable do alumnado e, de 9er o caso,
aos/ás traballadores/as que vaian t€r un contacto habitual con este alumnado unha certif¡caaión negativa do Rex¡5tro Central de
Delincueñtes Sexuais, en áplicación do artigo 13.5 da Lei orgánica 1/1996. do l5 de xaneiro, de protección xuldica do menor, de
modificación parcialdo código civil e da Le¡de axúi2amento civil, iñtroducido pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modiflcación do sistema
de protecc¡ón á infan(ia e á adole5cencia.

Serta.- A empresa ou er¡tidade colaboradora non poderá cubrir, nin sequera con caractér interino, ninqún posto de traballo do cadro de
persoal ao alumnado que realice aclividades formativas na empresa, salvo que se estableza para o efecto unha relación laboral de
contrapresta(ión económica por servi¿os contratados. Neste caso. considerase que o alumno abandona o programa formativo no centro de
traballo, feito este que a empresa ou iñstitLrción colaboradora lle deberá comunicar á direación do centro escolar, queñ pola súa vez llo
comunicará á ¡efatura territorialda ConsellerÍa de Cultura, Eduaac¡óñ, Formacióñ P.olesionale Universidades.

Sétima.- 0 alumnado non percibirá do aentro de traballo ningunha caotidade pola reali¿aaión das a(tividades formativas.

CLAUSULAS
Primeira,- O alumnado que fiqura no pr€sente convenio desenvolverá a, actividades formativas progr¿madas (anexo ll) nos locais do centro
de traballo ou, de ser o caso, naqueles lugares no9 que a empresa titular do centro de lraballo desenvolve a súa actividade product¡va, 9en
que isto implique relación labor¿l ningunh¿ coá émpresa.

0itava.. 0 preaente convenio poderaae €rtioguir por finali¡áción do tempo coñvido e poderase rescindir por calquera das partes, mediante
denunc¡a dalgunha del¿s, que se lle deberá comunicar á outra cunha antelaaión mínima de cinco días, baseada nalgunha das seguintes
causasi

a) Cesameñto de actividadea do ceñtro docente, da empresa ou da iñst¡tución colaborádora.
b) for¿a ma¡or que imposibilite o deseñvolvemento da5 a(tividades programadas.
c) lncumpr¡mento das rláusul¿s est¿blecidas no conven¡o especlfico de colaboraaión, inadecuación pedagóxica das práct¡cas formativas,

ou vulñeración das normas que estean eñ aada caso vixenles eñ relación coá real¡zación das ¿ctividades program¡das.
d) ilutúo ¿cordo entre o centro docente, ¿doptado pola súa direcc¡ón, e a empresa ou institu(ión colaborador¿. lgualmente, poderase

rescindir para un alumno, ou grupo deles, por calquera das partes asinantes, e ser excluído da súa participac¡ón no convenio por decisión
unjlateral do centro, da er¡pres¿ ou institución colaboradora, oú conxunta de ¿mbos os dous, nos seguintea casot:

e) Faltas repetidas de a,isteñcia e/ou puñtualidade ñon xustif¡cadas.
f) Actitude iñcorreata ou ialta de aproveitamento, tras unha áudienciá á persoá interesada.

En calquera caso, o centro docente deberá informar a xefatura territorialdá Coñsellería de Cultura, Edúcación, Formación Profesionale
U¡iversidade5 da ertinaión ou rescisión dos convenio5 especificos de colaboráción en calquera dos casos, e esta, pola 5ú¡ vez, o
comun¡carllo á lnspección Provincial de Traballo. Así mesmo, os represeñtantes dos traballadores dos (entros de traballo serán informados
do contido deste ronvenio de colaboración,

Novena.- Calquera eventualidade d€ á(cidente que se puidese producir será recollid¿ pola normat¡va vixente en materia de seguro escolar
e polos egtatutos da mutualidade de tal seguroi todo iso sen prexuízo da póliza que a Con5ellería de Cultura, Educac¡ón, Formac¡ón
Prolesional e Unive15¡dades poida subscribir como seguro ¿dicional para mellorar indemni¿acións, aubr¡r danos a teraeiros ou
responsabilidade aivil naquelas ensinanzas sostidas coñ foñdos públicos.

Décim¿- En todo momento, o alumnado irá provisto do DNl.

lJñdéc¡ma.- As xefaturas teritoriais d¿ Consel¡ería de Cultura, Educación, tormación Profesiona¡e Un¡versadades remitirán á lnspección de
Traballo unha (opia do presente coñvenio,

Duodécima.- A durac¡ón deste convenio é a prevista no período de reali¡¿ción das prácticas, e considérase improrrogable.
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