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ANEXO I

coNvENto EspEc¡Ftco PARA o DEsENvoLvEMENTo DA FoRMActóN EN cENTRos DE TRABALLo

ExPoñEN
Que ambas as partes se recoñeceñ reciprocamente capacidade e lex¡timidade para acordar.
Que o obxectivo do presente convenio é a colaborac¡ón entre as entidades ás que representan para o
desenvolvemento dun programa formativo de formac¡ón en centros de traballo, dirixido ao alumnado de
formac¡ón profes¡onal especff¡ca.
Que a devandita colaborac¡ón se fundamenta xuridicamente no artigo 42, número 2, da Lei orgán¡ca 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 Formacióñ Profesional e Ensinanzas Espec¡a¡s
para o curso escolar 202112027, por parte do a¡umnado e correspondente ás ensinanzas que se recollen
deseguido, que ambas as partes coñecen e acatan, e de conform¡dade coas claúsulas que figuran no reverso
deste documento,

DENOMINACIÓN DA ENSINANZA EdUCACióN iNfANtiI

TITOR DO CENTRO EDUCATIVO D/Da l4aría Nieves López López

cóDrGo cssscol

NUMERO
HORAS

APELIDOS E NOME HORARIO
ESPECIAL *

DATA DE INICIO DATA FINALIZACIÓN

Lázare Vázquez María 384 0610412022 15t06t2022

DNI

* Fr Fin de Semaña / Festivo; N: Nocturno

Ao presente convenio ¡ncorporaráselle a programac¡ón de actividades formativas para desenvolver polo
alumnado nos centros de traballo.

En Lugo,28 de mano de 2022

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO EDUCATIVO

ANTONIO
IBAÑEz (R:

Q77ss226c\
Asd o I Anto_nio.lb-é!ls-2..9y-fg9

coNVENtO N0 27006516-CSSSC01-002-186

Duñha parte:
D/Dr Anton¡o lbáñez Burgo, con DN, - )mo director/a do centro educativo ClFp politécnico de Lugo,
código de centro 27006516, localiza -r en Lugo, provincia de Lugo, Rúa Armando Duran 3, cód¡go postal 270ó2,
código de identificación fiscal Q7755226C, teléfono 982220328, corieo cifp.politecnico.tugo@edu.xuñta.gat

e doutrai
D/D¿ Felipe Rivas Jorge con Dli. -- .-,, 

Lomo representañte/s legaulegais do centro de traballo GUARDERfA
INFANTIL SERRA DE OUTES, da empresa CONCELLO DE LUGO, localizado en Lugo, provincia de Lugo, Rúa Serra de
Outes, s/n , cód¡go de identif¡cación fiscal P2702800J. teléfono 9822973L2
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(Cláusulas do convenio na páxina 2)

PEAIooo oE REAUZACIÓN DAs PRÁcfIcAs

O5/AS REPRESENTANTES DO CENTRO DE TRABALLO

Asinado por FELIPE RIVAS JORGE - '..3879t' o dia
3010312022 cun certif¡cado emitido por AC CAMERFIRMA
FOR NATURAL PERSONS . 2016

Asdo: Felioe Rivas loroe



Seguñda.- A empresa comprométese ao cumprimento da programación de actividades formativas que previamente fosen acordaclas co
centro educativo, a realizar o seu seguimeñto e a valoracióñ do progreso do alumn¡do, e, xunto co titor clo centro educativo, á rev¡sión d¡
programación se fose necesar¡o. unha vez inic¡¿do o período de prácticas e á vista dos resuitados.

Terceira,- Cada alumño disporá dun documento de seguimento e avaliación das actividadeg realizadas, que será supervisado pola persoa
responsable da empresa en (olaboración co titor do centro educativo. No devañdito documento figurarán a§ activ¡dades formativas máis
sigñificativas realizadas na emprcsa. con rexistro de data e dos resultados semañais. Estes regultados semanaig reflect¡ranse nuñha ficha
de seguimento e avaliación, que cubrirá a persoa responsable na empresa.

Cuarta.- A empresa nomeará unha perso¿ para a coordinación das activ¡dades formátiv¿s que se realiz¿rán ño centro de traballo, que
garantirá a orientación e coñ5ulta do alumnado, facilitará as rela(ións co profegor.titor do centro educativo e achegará os ¡nformes
valorativos que contribúan á avaliación, Para tal fin, facilitaralle ao profesor-t¡tor do centro educativo o acceso á empresa e ¿s actuac¡óns
de va¡oración e supervisión do proceso.

Ouinta.- No caso de alumnado menor de idade a eÍlpresa comprométese a exixir á persoa titora responsable do alumnado e, de ser o caso,
aos/ás traballadores/as que vaian ter un contacto habitual con ésté alumnado unha certificación negativa do Re¡istro Central de
Delincuentes Sexuais, en aplicac ón do artigo 13.5 da Lei or9ánica 1/1996, do f5 de xaneiro, de protección xuldica do meñor, de
modificación parcial do código civil e da Lei de áxuizañeñto civil, introducido pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, de mod¡ficación do sistema
de protección á infancia e á adolesceñcia.

Sexta,- A empresa ou entidade colaboradora non poderá cubrir, nin sequera con caracter interino, niñgún posto de traballo do cadro de
persoal co alumnado que realice actividades formativas na empre5a, salvo que se estableza para o efecto unha relación laboral de
contraprestacióñ ecoñómicá por servizos contratados, Neste caso, considerase que o alumno abandona o progr¡ma formativo no centro de
traballo, feito este que a empresa ou institución colaboradora lle deberá comunicar á dirección do centro escolar, quen pola súa vez llo
comunicará á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Univers¡dade.

Sétima.- O alumnado non percibirá do centro de traballo ningunha cantidade pola realización da5 actividades formativas,

óitava,- O presente convenio poderase extinguir por finalización do tempo convido e poderase regcinóir por calquera das partes, med¡ante
denuncia dalquñha delas, que se llé deberá comunicar á outra cunha añtelación mínima de cinco días. baseada nalgunha das segu¡ntes
causas:

a) Cesamento de act¡vidades do centro docente, dá empresa ou da institución colaboradora.
b) For¿a maior que impos¡bilite o desenvolvemento das actividades programadas.
c) lncumprimento das cláusulas establecidas no convenio espe(ffico de colaborac¡ón, inadecuación pedagóxica das prácticas formativas,

ou vulneracióñ das ñormas que estean en cada caso vixentes en relación coa realización das actividades programadas.
d) i4utuo acordo entre o centro docente, adoptado polá súa dirección, e a empresa ou institución colaboradora. lgualmente, poderase

rescindir para uñ alumno, ou grupo deles, por calquera das partes asrnantes, e ser excluído da súa participación no convenio por decis¡ón
unilateral do ceñtro, da empreaa ou institución colaboradora, ou conxunta de ambos 05 do!5, nos seguiñtes (asos:

e) Faltas repetidas de asistencia e/ou puntualidade non xustificadas.
f)Actitude incorrecta ou falta de aproveitamento, tras r]nha audiencia á persoa interesada,

En calquera caso, o centro docente deberá informar a xefatura territorial da Consellela de Cultura, Educación e Universidade da extiñc¡ón
ou rescisión dos convenios especfficos de colaborac¡ón en calquera dos casos, e esta, pola súa vez, o comunicallo á lnspeccióñ Provincial
de Traballo. así mesmo, os representantes dos traballadores dos ceñtros de tráballo serán informados do contido deste coñvenio de
colaboracióñ.

Novena.- Calquera eventual¡dade de accidente que se puidese producir será recollida pola ñormativa vixente en rnateria de seguro escolár
e polos estatutos da mutualidade de tal sequro; todo ¡so sen prexulzo da pólaza que a Consellería de Cultura, Educac¡ón e uñiversidade
poida subscr¡bir como seguro adicional para mellorar indemnizacións, cubrir danos a terceiros ou responsabilidade civil.

Décima- En toclo momento, o alumnado irá provisto do DNl.

lJndécima.- A5 xefaturas territoriais da Consellería de Cultúra, Educación e Universidade remitirán á lnspección de fraballo unha copia do
presente convenio,

Duodécima.- A duracióñ deste coñven¡o é a prevista ño período de realización das prácticas, e coñs¡dérase ¡mprorrogable.

CLAUSULAS
Primeira.- O alumnac,o que figur¿ no presente convenio desenvolverá as actividades formativas programadas (anexo ll) nos locais do centro
de traballo ou, de ser o caso, ñaqueles lugares nos que a empresa titular do centro de traballo desenvolve a súa actividade productiva, sén
que isto implique relación laborál ningunha coa empresa.
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