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PELE01 PCPI de instalacións electrotécnicas e de 
telecomunicacións 

Electricidade e 
electrónica 

PELE02 PCPI de montaxe de redes eléctricas 

Fabricación 
mecánica 

PFME01 PCPI de fabricación mecánica 

PHOT01 PCPI de cociña 

PHOT02 PCPI de servizos de restauración 

PHOT03 PCPI de aloxamento 

Hostalaría 
e turismo 

PHOT04 PCPI de pastelaría 

PIMP01 PCPI de estética Imaxe persoal 

PIMP02 PCPI de peiteado 

Informática PIFC01 PCPI de informática 

Madeira e moble PMAM01 PCPI de carpintaría 

Mantemento de 
vehículos 
autopropulsados 

PTMV01 PCPI de mantemento de vehículos 

Mantemento e 
servizos á 
produción 

PIMA01 PCPI de fontanaría, calefacción e 
climatización domésticas 

PSSC01 PCPI de emprego doméstico Servizos 
socioculturais e á 
comunidade 

PSSC02 PCPI de limpeza de edificios, locais e 
moblaxe 

PTCP01 PCPI de costura 

PTCP02 PCPI de reparación de calzado e 
marroquinaría 

Téxtil, confección 
e pel 

PTCP03 PCPI de tapizaría  

Vidro e cerámica PVIC01 PCPI de cerámica 

Resolución do 27 de xullo de 2010, da
Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola
que se determinan os prazos de admisión
do alumnado nos centros docentes sostidos
con fondos públicos que impartan progra-
mas de cualificación profesional inicial e
se ditan instrucións para o seu desenvolve-
mento no curso académico 2010-2011.

A Orde do 13 de maio de 2008 regula os progra-
mas de cualificación profesional inicial na Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

A disposición derradeira primeira desta orde auto-
riza a Dirección Xeral de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa para ditar as dispo-
sicións que cumpran para a súa aplicación e o seu
desenvolvemento.

En virtude do anterior, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Prazo de presentación de solicitudes de
admisión e documentación.

1. O prazo de presentación de solicitudes para cur-
sar o primeiro ou o segundo curso dun programa de
cualificación profesional inicial será o abranguido
entre o 1 e o 10 de setembro, ambos os dous incluídos.

2. A documentación que debe presentar o alumna-
do na secretaría do centro que ofreza o programa é a

establecida no artigo 13 da Orde do 13 de maio
de 2008, pola que se regulan os programas de cuali-
ficación profesional inicial na Comunidade Autóno-
ma de Galicia.

Con independencia do anterior e para os efectos de
aplicación do criterio de prioridade establecido no
artigo 14.1º b) da Orde do 13 de maio de 2008, pola
que se regulan os programas de cualificación profe-
sional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia,
o alumnado solicitante poderá presentar unha certi-
ficación de escolarización do centro de procedencia
no curso académico anterior.

O sorteo público para resolver a adxudicación de
prazas segundo se determina no artigo 14.1º c) da
citada Orde do 13 de maio de 2008, aterase ao dis-
posto na Resolución do 1 de marzo de 2010, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,
pola que se fai público o resultado do sorteo a que se
refire o artigo 34 da Orde do 17 de marzo de 2007,
que conforme o resultado do sorteo, as dúas letras de
prioridade que afectan o primeiro e, se é o caso, o
segundo apelido para o efecto da resolución do
desempate na orde de admisión do alumnado nos
centros docentes sostidos con fondos públicos no
curso 2010-2011, serán as letras «W» e «N».

3. A matrícula no primeiro e segundo curso dun
programa de cualificación profesional inicial poderá
formalizarse nalgún dos centros a que se fai referen-
cia na Orde do 22 de xullo de 2010, pola que se
establece a oferta de programas de cualificación
profesional inicial en centros públicos na Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

Segundo.-Procedemento de admisión e matrícula.

1. De acordo co establecido no artigo 15.4º do
Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regu-
la a admisión do alumnado en centros docentes sos-
tidos con fondos públicos que imparten as ensinan-
zas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, a incorporación a un programa de
cualificación profesional inicial do alumnado esco-
larizado no curso anterior non requirirá un novo pro-
cedemento de admisión, agás que coincida cun cam-
bio de centro.

Para estes efectos, o alumnado dos centros asocia-
dos nas modalidades B terá a mesma consideración
que o alumnado do propio centro en que se formali-
ce a matrícula.

2. Consonte o anterior, para a adxudicación de pra-
zas terá prioridade o alumnado matriculado no cur-
so anterior no centro, e se non existen prazas sufi-
cientes para atender todas as solicitudes, o procede-
mento de adxudicación realizarase consonte o esta-
blecido no artigo 14 da citada Orde do 13 de maio de
2008.

3. Os centros educativos farán pública a listaxe de
alumnado admitido en cada un dos programas ofre-
cidos o día 13 de setembro.

Familia profesional
Código 

do perfil 
Denominación do perfil 
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4. O prazo de matriculación para o alumnado
adxudicado no programa solicitado será do 14 ao 17
de setembro, ambos os dous incluídos.

Terceiro.-Realización do módulo de FCT nas
modalidades A e B.

1. Con carácter xeral, o período de realización do
módulo de FCT en período ordinario será o mes de
maio, e para o seu inicio terase en conta que a sesión
de avaliación final do alumnado do primeiro curso
de programas de cualificación profesional inicial
realizarase a partir do 26 de maio, consonte o dis-
posto no punto 3.3º do artigo 12 da Orde do 3 de
xuño de 2010, pola que se aproba o calendario esco-
lar para o curso 2010-2011, nos centros docentes
sostidos con fondos públicos.

2. Con carácter xeral, o período de realización do
módulo de FCT en período extraordinario será o mes
de xuño. Ao seu remate celebrarase a sesión de ava-
liación final extraordinaria de módulos obrigatorios.

Cuarto.-Celebración das sesións de avaliación na
modalidade B.

As sesións de avaliación na modalidade B realiza-
ranse no centro en que figure matriculado o alumna-
do do programa. Para tal fin, as xefaturas de estudos
dos centros implicados coordinarán as datas e os
horarios de avaliación.

Quinto.-Convenios específicos de colaboración na
modalidade C mixta.

Para a sinatura de convenios específicos de cola-
boración para a realización dos módulos específicos
na modalidade C mixta, así como para a posible res-
cisión destes, aplicarase o establecido na disposi-
ción cuarta da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola
que se regula o módulo profesional de formación en
centros de traballo da formación profesional inicial,
para o alumnado matriculado en centros educativos
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Sexto.-Programación dos módulos específicos na
modalidade C mixta. Plan individualizado.

1. A realización dos módulos específicos na moda-
lidade C mixta exixirá a elaboración, polo titor ou a
titora do programa, dun plan individualizado de for-
mación, consistente nun conxunto de actividades
formativo-produtivas de referencia en relación cos
resultados de aprendizaxe recollidos no perfil do
programa, que o alumnado terá que realizar nos cen-
tros de traballo durante as horas e os períodos esta-
blecidos para tal fin.

2. De xeito excepcional, cando se constate que
nalgunhas zonas ou nalgúns sectores o posto forma-
tivo ofrecido por un centro de traballo sexa insufi-
ciente para alcanzar todos os resultados de aprendi-
zaxe necesarios para a consecución da competencia
profesional recollida no perfil do programa, o titor ou
a titora poderán seleccionar un segundo centro de
traballo que permita completar a formación requiri-
da. Nese caso, formalizarase un plan individualiza-

do de formación específico para cada empresa ou
centro de traballo.

O anterior será de aplicación en caso de que o
horario produtivo dunha empresa ou dun centro de
traballo sexa insuficiente para completar o número
total de horas de formación correspondentes aos
módulos específicos.

Sétimo.-Seguimento dos módulos específicos na
modalidade C mixta.

1. O titor ou a titora do centro educativo establece-
rán canles de comunicación coa persoa designada
para realizar as tarefas de titoría e seguimento do
centro de traballo que garantan o seguimento e a
avaliación do alumnado do programa. Establecerán
un calendario de visitas aos centros de traballo que
incluirá, ademais das previas para a xestión, un
mínimo dunha visita mensual de seguimento para
observar directamente as actividades que o alumna-
do realice e rexistrar o seu propio seguimento, co fin
de verificar a consecución das competencias profe-
sionais propias da cualificación profesional.

2. Ademais das visitas aos centros de traballo, a
hora de titoría semanal no centro educativo aprovei-
tarase para realizar actividades de seguimento, ase-
soramento e apoio.

3. Para a compensación dos gastos derivados do
seguimento dos módulos específicos na modalidade
C mixta observarase o disposto nos puntos 3, 4, 5 e
6 da disposición sétima da Orde do 28 de febreiro de
2007, pola que se regula o módulo profesional de
formación en centros de traballo da formación profe-
sional inicial, para o alumnado matriculado en cen-
tros educativos da Comunidade Autónoma de Gali-
cia.

4. O profesorado encargado do seguimento dos
módulos específicos na modalidade C mixta terá
dereito a unha redución de ata tres períodos lectivos,
consonte se establece para a titoría de ciclos forma-
tivos no artigo 84 da Orde do 1 de agosto de 1997,
pola que se ditan instrucións para o desenvolvemen-
to do Decreto 324/1996, polo que se aproba o regu-
lamento orgánico dos institutos de educación secun-
daria e se establece a súa organización e o seu fun-
cionamento.

Oitavo.-Renuncia ao módulo de formación en cen-
tros de traballo nos programas de cualificación profe-
sional inicial.

1. Logo de iniciado o módulo de formación en cen-
tros de traballo, poderase renunciar a el sempre que
se dea algunha das circunstancias recollidas no arti-
go 16.1º da Orde do 13 de maio de 2008, pola que se
regulan os programas de cualificación profesional
inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O alumnado procedente de renuncia nas moda-
lidades A e B poderá realizar, por unha soa vez, o
módulo de FCT en período extraordinario no mes de



14.026 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 147 � Martes, 3 de agosto de 2010

setembro, e non se terán en conta as xornadas reali-
zadas antes de solicitar a renuncia.

Noveno.-Rescisión de convenios.

1. O centro procederá á baixa de oficio do alumna-
do excluído dun convenio para a realización dos
módulos específicos na modalidade C mixta, ou do
módulo de FCT no resto das modalidades, nos casos
recollidos no punto 3 da disposición cuarta da cita-
da Orde do 28 de febreiro de 2007.

2. A Administración educativa debe garantir un
novo posto formativo nos casos en que as causas de
rescisión do convenio non sexan imputables ao
alumnado.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2010.

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Orde do 18 de xuño de 2010 pola que se
aproban as bases reguladoras para a con-
cesión de axudas dentro do Programa de
apoio ás traballadoras e traballadores
afectados por expedientes de suspensión de
contratos do sector téxtil e da confección,
e se efectúa a súa convocatoria para o
exercicio 2010.

No marco do proceso do diálogo social, do 20 de
maio de 2008, tivo lugar a sinatura do acordo entre a
Consellería de Traballo, (actualmente Consellería de
Traballo e Benestar), e os axentes sociais, sobre o pro-
grama de axudas para os traballadores/as das empre-
sas do sector téxtil e da confección afectados por expe-
dientes de suspensión dos seus contratos de traballo.

Con base neste acordo, a Consellería de Traballo e
Benestar, coa única finalidade de apoiar as persoas
afectadas por expedientes de suspensión de contra-
tos e co obxectivo de facilitar a mellora das condi-
cións laborais e a empregabilidade dos traballadores
e traballadoras do sector téxtil e da confección, con-
solidando así a súa continuidade nun sector tan
importante para a economía galega, procede a con-
vocar axudas para o 2010, que se rexerán polos prin-
cipios de publicidade, concorrencia e obxectividade
ao abeiro do disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, e no seu regulamento,
aprobado mediante Decreto 11/2009, do 8 de xanei-
ro, así como na Lei 38/2003, do 17 de novembro,

xeral de subvencións, e na Lei de orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Debido á necesidade de manter e incrementar o
emprego na conxuntura actual, suspéndese de xeito
temporal para o ano 2010 a vixencia da taxa de esta-
bilidade que se exixía nas ordes anteriores.

Por todo o exposto, consultado o Consello Galego
de Relacións Laborais e, en uso das facultades que
teño atribuídas e para a debida aplicación dos crédi-
tos orzamentarios para o fin que foron establecidos,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases regula-
doras para a concesión de axudas ás/aos traballado-
ras e traballadores do sector téxtil e da confección,
afectados por expedientes de suspensión de contra-
tos, e se efectúa a súa convocatoria para o exercicio
2010, coa finalidade de que poidan formarse duran-
te os devanditos períodos de suspensión, de xeito
que vexan mellorada a súa adaptabilidade aos cam-
bios do contorno empresarial, tecnolóxico e produti-
vo, favorecendo, así, o mantemento do emprego.

Artigo 2º.-Contido.

As axudas reguladas nas presentes bases estarán
distribuídas en tres programas:

Programa 1. Complemento da prestación de
desemprego.

Subvención a fondo perdido, a cada un dos traba-
lladores e traballadoras incluídos nos expedientes
de suspensión de contratos, para complementar os
importes das prestacións por desemprego, segundo
os requisitos e condicións que nesta orde se estable-
zan.

Programa 2. Reposición das prestación de desem-
prego consumidas.

Axudas para a reposición das prestacións de
desemprego consumidas polos traballadores e traba-
lladoras durante o período de suspensión dos contra-
tos con ocasión dos ERE vinculados a estas axudas
que, con posterioridade a esta suspensión, vexan
extinguidos os seus contratos por causas económi-
cas, técnicas, organizativas ou de produción sen
teren xerado o período máximo de prestación por
desemprego de carácter contributivo.

Este programa será de aplicación só cando non se
teña dereito ás medidas establecidas, para o mesmo
fin, na Lei 27/2009, do 30 de decembro, de medidas
urxentes para o mantemento e fomento do emprego e
a protección de persoas desempregadas ou calquera
outra análoga.

Programa 3. Financiamento total ou parcial dos
custos dos plans de formación.

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro desti-
nadas ao financiamento total ou parcial dos plans de


