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ANEXO I

CONvENIo EsPEc¡FIco PARA o DESENvoLvEMENTo DA FoRMACIÓN EN cENTRos DE TRABALLo

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 format¡vo de formación en centros de traballo, dirixido ao alumñado de
formación profesional específ ica,
Que a devand¡ta 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 em¡tida pola Dirección xeral de Formación Profesional e Ens¡nanzas Especiais
para o curso escolar 2021/2022, por parte do alumnado e correspondente ás ens¡nanzas que se recollen
deseguido, que ambas as partes coñeceñ e acatan, e de conformidade coas claúsulas que figuran no reverso
deste documento.

* F: Fin de Semana / Festivoj N: Nocturno

Ao presente Conven¡o incorporaráselle a programación de actividades fOrmativas para desenvolver polo
alumnado nos centros de traballo,

(Cláusulas do conven¡o na páxina 2)

coNVENIO No 27006516-CS5SCoI-004-185

D/Dr Anton¡o lbáñez Burgo, con DNI --^---^^" "omo director/a do centro educativo CIFP Politécnico de Lugo,
código de centro 27006516, localizado en Lugo, prov¡ncia de Lugo, Rúa Armando Duran 3, código postal 270ó2,
cód¡go de identificación fiscal Q7755226C, teléfono 982220328, correo cifp.politecnico,lugo@edu.xuñta.gal

e doutrá:
D/D' Fel¡pe R¡vasJorge cor úN. --,-- ¡o representante/s legal/lega¡s do centro de traballo ESCOLA
INFANTIL LUIS SOTO I4ENOR - SAN FlZ, d¿ c,,,presa CONCELLO DE LUGO, localiz¿do en Lugo, provincia de Lugo, Rúa
Fonte da Bica , código postal 27002, cód¡go de ¡dentificación fiscat P27028001, tetéfono 982297 440

DENoMtNActóN DA ENSTNANZA

TITOR DO CENTRO EDUCAIIVO D/DA

Educación ¡nfant¡l

María Nieves López López

cóDrGo cssscol

pEBioDo DE REAUzactóN DAs pRÁc¡cas
DNI

EEz!

APELIDOS E NOME

Fusté Zaragoza Claudia

NUMERO
HORAS

HORARIO
ESPEC¡AL ¡ DATA DE IN¡CIO DATA FtNALtzActóN

06t04t2022 15t06t2022EI

En Lugo,28 de marzo de 2022

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO EDUCATIVO
¡rú¡'ih.FnIw

ANTONIO
IBAÑEz (R:

Q77ss226c)

OS/AS REPRESENTANTES DO CENTRO DE TRABALLO

Asinado por FELIPE RTVAS JORGE - ,'-3879,, o dÍa
3010312022 cun certificado emitido por AC
CAI\4ERFIRI\iIA FOR NATURAL PÉRSONS - 2016

Asdo: F_e¡ipe.R jvas.lor
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CLAUSULAS
Priñeira.- O alumnado que flgura ño preseñte conveñio desenvolverá as actividades formativas programadas (anexo ll) nos locais do centro
de traballo ou, de 5er o (aso, naque¡es lugares nos que a empresa titu¡ar do centro de traballo desañvolve a súa actividade productiv¿, sen
que isto implique relación laboralningunha coa ernpresa.

Segunda,- A empresa comprométese ao cumprimento da programación c,e actividades formativas que previameñte fosen acordaclas co
centro educativo, a realizar o aeu seguimeñto e a valoración do progreso do alumnado, e, xunto co titor do centro educativo, á rev¡gión da
programacióñ 9e fose necesario, unha vez iniciado o período de prácticas e á vista dos resultados.

Terceira.- Cada alumno disporá dun documento de seguimento e avaliación das actavidades realizadas, que será supervisado pola persoa
responsable da empre5a en colaboración co titor do centro educativo, No devandito documento figurarán as actividades formativa; máis
si9nificativas realtzadas na empreSa, coñ rexistro de data e dos resultados semañais, Estes resultados semanais reflectifanse nunha ficha
de seguimento e avaliaaión, que cubrirá a persoa responsable na empresa,

Cuarta,- a eñpresa nomeará unha persoa para a coordinación das actividades forrñativas que se realizarán no centro de traballo, que
garantirá a orientación e coñsulta do alumnado, facilitará as.elacións co profesor-titor do centro educativo e achegará os infornies
valorativos que contribúan á avaliación. Para tal fiñ, facilitaralle ao profesor-titor do centro educativo o acceso á empresá e a5 actuac¡óns
de valoracióñ e supervisión do proceso.

Ouinta.- No caso de alumnado menor de ¡dade a emprcsa cornprométese a exirir á pergoa titora responsable do alumnado e, de ser o caso,
aos/ág traballádores/as que vaian ter {.¡n contacto hab¡tual con este alumnado uñha certificacióñ negativa do Rexistro Central de
Deliñcuentes Sexuais, en aplicación do artigo 13.5 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurldica do menor, de
modificación parcialdo código civile da Lei de axuizamento civil, iñtroducido pola Le¡ 26/2015, do 28 de xullo, de modiflcación do sistema
de protección á infancia e á adolescenci¿.

Sexta.- A empresá ou entidade colaboradora noñ poderá cubrir, nin sequera con caracter interino, niñgún posto de traballo do cadro de
persoal co alumnado que realice actividades formativas na empresa, salvo que se estableza para o efecto uñha relacióñ labotal de
contraprestación económica por servizos contratados, Neste caso, considerase que o alumno abandona o programa fofmat¡vo no centro de
traballo, feito este que a empresa ou iñstitución colaboradora lle deberá comunicar á d¡rección do centro escolar, queñ pol¿ súa vez llo
comunicará á xefatura territorial da Conselleria de Cultura, Educacióñ e Universidade.

Sétima.- O alumnado non percibirá do centro de traballo ninguñha cantidaale pola realización das activiclades formativa5.

Oitava.- O presente convenio poderase extinguir por finalizac¡ón do tempo coñv¡do e poderase resciñdir por calquera das partes, mediante
denuncia dalgunha delas, que se lle deberá comunicar á outra cunha antelación ñfnima de cinco días. basea¿a nalgt,ñña das seguintes
causas:

a) Cesamento de activiclades do centro docente. da empresa ou da institución colaboradora.
b) Forza maior que imposibilite o desenvolvemento das actividades programadas.
c) lñcumprimento das clá!sulas ertablecidas no convenio especffico de colaboración, inadecúacióñ pedagóxica das práct¡cás formativas,

ou vulneracióñ das ñormas que estean eñ cada cáso vixentes en relación coa realización das activid¿des prógramadas.
d) Mutlro acordo entre o ceñtro docente, adoptado pola súa dirección, e a empresa os institlrción colaboiádora. tgualmente. poderase

rescindir para un alumño, ou grupo deles, por calquera das partes asinantes, e ser excluído da súa participación no cbnvenio poi decisión
unilateral do centro, da emprega ou iñstitución colaboradora, ou coñxunta de ambos os dous. nos seguintes casosl

e) Faltas repetidas de asislencia e/ou puñtualidade non xustificadas.
f) Actitude incorrecta ou falta de aproveitameñto, tras unha audieñcia á persoa interesada.

En calquera caso, o ceñtro docente deberá inforñár ¿ xefatur¿ territorial da Coñsellería de Cultura, Educación e lJniveBidade da extinción
ou rescisión dos convenios específicos de co¡aboración en calquera dos casos, e esta, pola 5úa vez, o comuñicarllo á lnspección Provincial
de Traballo. Así mesmo, os representantes d05 traballadores dos centros de traballo seráñ informados do contido de5te conveñio cle
colaboración.

Novena.- Calquer¿ eveñtuálidade de accidente que 5e puidese producir 5erá recollida pola norñátiva vixente en materia de seguro escolar
e polos estatuto5 da mutualidade de tal seguro; todo iso sen prexulzo da póli¿a que a Consellería de Cultura, Educación e Uñiversid¿de
poida sLrbscribir como seguro adicional para mellorar indemn¡zac¡óns, cubrir danos a terceiros ou responsabilidade civil.

Oécima- Eñ todo momento, o alumnado irá provisto do DNl,

Undécima.- As xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e lJniversidade remitirán á lnspección de Traballo unha cop¡a do
pre5ente convenio,

Duodécima.- a duración deste convenio é a prevista no perfodo de realización das prácticas. e coñsidérase improíogable.

Páx¡na 2 de 2


