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Decreto ___/2010, do __ de ________, polo que se establece o regulamento orgá-
nico dos centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

O Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros inte-
grados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, establece 
os requisitos básicos dos centros integrados de formación profesional na Comuni-
dade Autónoma de Galicia, e defíneos como institucións ao servizo da cidadanía e 
do sector produtivo, que deben contribuír á cualificación e á recualificación das 
persoas, acomodándose ás súas expectativas profesionais.  

Así mesmo, se especifica que para o cumprimento dos seus fins deben ter auto-
nomía e flexibilidade organizativa, versatilidade na programación da súa oferta 
formativa e capacidade de resposta formativa ás necesidades do mundo laboral, 
como consecuencia dos rápidos cambios tecnolóxicos, organizativos e materiais. 

Para garantir o acceso á formación profesional de diferentes colectivos, xente 
nova, traballadores e traballadoras en activo, e persoas desempregadas, a Lei or-
gánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, defíne 
a formación profesional como un conxunto de accións formativas que capacitan 
para o desempeño cualificado das diferentes profesións, para o acceso ao empre-
go e para a participación na vida social, cultural e económica, o que inclúe as ensi-
nanzas propias da formación profesional inicial, as accións de inserción e reinser-
ción laboral dos traballadores e das traballadoras, e as orientadas á formación con-
tinua nas empresas, que permitan a adquisición e a actualización permanente das 
competencias profesionais. Dita lei establece, así mesmo, as liñas básicas dos 
centros integrados de formación profesional, que serán aqueles que impartan toda 
a oferta formativa referida ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.  

O avance continuo das tecnoloxías e a globalización dos mercados fan que as 
estratexias coordinadas para o emprego que postula a Unión Europea se orienten 
con especial énfase cara á obtención dunha poboación activa cualificada e apta 
para a mobilidade e a libre circulación, e así se recolle expresamente no Tratado 
da Unión Europea. 

Os centros integrados de formación profesional deben atender ás necesidades 
de cualificación inmediatas e emerxentes do sistema produtivo, deben ser un refe-
rente orientador para o sector produtivo e formativo do seu contorno, e deben facili-
tar a integración das ofertas de formación profesional, e rendibilizar os recursos 
humanos e materiais dispoñibles.  

Cómpre, pois, dadas as características singulares dos Centros Integrados de 
Formación profesional, dotalos tamén dun marco de organización, funcionamento e 
goberno diferenciado, para o que precisan unha regulación especifica que lles 
permita pór en marcha dinámicas de funcionamento propias, nas que concreten 
tanto os aspectos relacionados co seu goberno e coa súa administración como 
aqueles de tipo organizativo que permitan realizar de xeito singular as actividades 
formativas propias destes centros. 
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Así mesmo, o artigo 20 do Decreto 266/2007, do 28 de decembro, establece que 
as consellerías con competencias en materia de educación e de traballo desenvol-
verán un regulamento orgánico específico para os centros integrados, onde se de-
finan os aspectos organizativos e funcionais que se requiran.  

É, pois, a finalidade do presente decreto regular a nivel autonómico os criterios 
comúns para a organización e o funcionamento dos centros integrados de forma-
ción profesional, dentro da súa autonomía organizativa, pedagóxica, e de xestión 
económica e de persoal, introducindo unha estrutura interna distribuída en áreas 
funcionais que lles permitan afrontar os seus fins e as súas funcións, e mellorar as 
relacións coa comunidade e co ámbito produtivo. 

En consecuencia, por iniciativa do conselleiro de Educación e Ordenación Uni-
versitaria e da conselleira de Traballo e Benestar, e por proposta do conselleiro de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, logo do informe do Consello Ga-
lego de Formación Profesional, e tras os ditames do Consello Escolar de Galicia e 
do Consello Galego de Relacións Laborais, e logo de deliberación do Consello da 
Xunta de Galicia na súa reunión do día ____ de ____ de dous mil dez, 

 

DISPOÑO 

TÍTULO I . Disposicións de carácter xeral. 

Artigo 1º. Obxecto e ámbito de aplicación. 

O obxecto deste decreto é a regulación do funcionamento e a organización dos 
centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, 
regulados polo Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os cen-
tros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e de 
acordo co establecido no seu artigo 20º. 

Artigo 2º. Creación e supresión dos centros integrados de formación profe-
sional. 

1. A creación dos centros integrados de formación profesional realizarase de 
acordo co procedemento previsto no artigo 4 do Decreto 266/2007, do 28 de de-
cembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Todos os centros integrados de formación profesional de titularidade pública 
dentro da Comunidade Autónoma de Galicia constituíran a Rede de Centros Inte-
grados de Formación Profesional de Galicia, e dirixirán todas as súas actuacións a 
alcanzar os fins e as funcións propias dos centros integrados. 

3. A Administración educativa, no ámbito das súas competencias, poderá propor 
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novos centros integrados de formación profesional de titularidade pública e de titu-
larida de privada. En ambos os casos será preceptivo un informe de carácter vincu-
lante da Administración laboral. 

4. A Administración laboral, no ámbito das súas competencias, poderá propor 
novos centros integrados de formación profesional de titularidade pública e de titu-
laridade privada. En ambos os casos será preceptivo un informe de carácter vincu-
lante da Administración educativa. 

5. A revogación da autorización terá lugar cando non cumpran os obxectivos pa-
ra os que foran autorizados. 

Artigo 3º. Denominación dos centros integrados de formación profesional. 

1. Os centros integrados de formación profesional de titularidade pública terán a 
denominación xenérica de “Centro Integrado de Formación Profesional” e a especí-
fica que aprobe a consellería competente, por proposta do Consello Social, de ser 
o caso. Os centros de titularidade privada deberan ter a denominación xenérica 
con “Centro Integrado Privado de Formación Profesional”.   

2. A denominación de “Centro Integrado de Formación Profesional” e as súas si-
glas “CIFP” non poderán ser empregadas na Comunidade Autónoma de Galicia 
por centros que non se crearan nin se autorizaran con tal carácter. 

3. Non poderán existir na Comunidade Autónoma de Galicia institutos de educa-
ción secundaria, centros dependentes da administración laboral ou centros inte-
grados de formación profesional coa mesma denominación específica.  

4. Todos os centros integrados de formación profesional utilizarán a denomina-
ción xenérica en lingua galega nos seus letreiros, impresos e selos, e, en xeral, 
sempre que se utilice o nome do centro.  

5. En todos os centros integrados de formación profesional figurará na fachada 
do edificio, en lugar visible, un letreiro co escudo de Galicia e as expresións: «Xun-
ta de Galicia», a denominación da consellería competente, a denominación especí-
fica do centro, así como aqueloutras indicacións que poidan ser establecidas pola 
consellería competente.  

6. Todos os centros integrados de formación profesional de titularidade pública 
dentro da Comunidade Autónoma de Galicia constituirán a Rede de Centros Inte-
grados de Formación Profesional de Galicia, que terá unha imaxe corporativa co-
mún e única, e que identificará a pertenza do centro á referida Rede de Centros 
Integrados de Formación Profesional. 

7. A Rede de Centros Integrados de Formación Profesional dirixirá todas as súas 
actuacións a alcanzar os fins e as funcións propias dos centros integrados. 

8. As administracións competentes proporcionarán soporte informático axeitado 
para facilitar a accesibilidade da cidadanía, con especial atención ás persoas con 
discapacidade, a toda a información e a todos os servizos prestados polos centros 
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que conforman a Rede de Centros Integrados de Formación Profesional.  

Artigo 4º. Fins dos centros integrados de formación profesional.  

Os centros integrados de formación profesional contribuirán ao desenvolvemen-
to do Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación Profesional, e de acordo 
con Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros inte-
grados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia terán os fins 
seguintes: 

a) A cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida, mediante o 
establecemento dunha oferta de formación profesional modular, flexible, de calida-
de, e adaptada ás demandas da poboación e ás necesidades xeradas polo mundo 
produtivo.  

b) Cando proceda, no marco do Sistema nacional das cualificacións e da forma-
ción profesional, a contribución á avaliación e á acreditación de competencias pro-
fesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non 
formais de formación, promovendo así a valoración social do traballo. 

c) A prestación dos servizos de información e de orientación profesional ás per-
soas para tomaren as decisións máis axeitadas respecto das súas necesidades de 
formación profesional en relación co ámbito produtivo en que se desenvolvan. 

d) O establecemento dun espazo de cooperación entre o sistema de formación 
profesional e o ámbito produtivo sectorial e local, para desenvolver e estender 
unha cultura da formación permanente, contribuíndo a prestixiar a formación profe-
sional.  

e) O fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con especial 
incidencia na erradicación de prexuízos.  

f) A facilitación do acceso da mocidade ao primeiro emprego, así como da con-
servación e a mellora do posto de traballo dos traballadores e das traballadoras, 
mediante unha oferta formativa de calidade que promova a aprendizaxe permanen-
te e a capacidade de adaptación aos cambios sociais, organizativos e tecnolóxicos 
que se manifestan nos sectores produtivos da nosa comunidade.  

g) O impulso á mellora das aptitudes e das competencias do alumnado, promo-
vendo proxectos de mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, nun 
contexto europeo. 

Artigo 5º. Funcións dos centros integrados de formación profesional.  

1. Dacordo con Decreto 266/2007, do 28 de decembro, serán funcións básicas 
dos centros integrados, as seguintes:  

a) Impartir a oferta formativa da familia ou da área profesional que teñan autori-
zada, de formación profesional inicial, de formación para o emprego e doutras ofer-
tas formativas, referida ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e que 
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conduza a títulos de formación profesional e certificados de profesionalidade, que 
dean resposta ás demandas das persoas e do ámbito produtivo. 

b) Desenvolver vínculos co sistema produtivo do contorno sectorial e comarcal 
ou local, nos ámbitos seguintes: formación do persoal docente de formación profe-
sional, formación de alumnado en centros de traballo e realización doutras prácti-
cas profesionais, así como orientación profesional e participación de profesionais 
do sistema produtivo na impartición de docencia. Así mesmo, neste contexto, cola-
borarán na detección das necesidades de cualificación no desenvolvemento da 
formación permanente dos traballadores e das traballadoras. 

c) Informar e orientar as persoas usuarias, tanto a título individual como colecti-
vamente, para facilitar o acceso, a mobilidade e o progreso nos intercambios for-
mativos profesionais, en colaboración cos servizos públicos de emprego.  

2. Ademais das funcións establecidas nos puntos anteriores, os centros inte-
grantes da Rede de Centros Integrados de Formación Profesional, á que se refire o 
artigo 3º e os centros integrados privados concertados que conten coa autorización 
administrativa para tales efectos poderán desenvolver as seguintes funcións:  

a) Participar nos procedementos de avaliación e, de ser o caso, realizar a pro-
posta de acreditación oficial das competencias profesionais adquiridas polas per-
soas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, de acor-
do co que se estableza no desenvolvemento do artigo 8 da Lei orgánica 5/2002, do 
19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional.  

b) Impulsar e desenvolver accións e proxectos de innovación e desenvolvemen-
to, en colaboración coas empresas do contorno e os interlocutores sociais, e trans-
ferir o contido e a valoración das experiencias desenvolvidas ao resto dos centros.  

c) Colaborar na promoción e no desenvolvemento de accións de formación para 
os docentes e formadores dos diversos subsistemas no desenvolvemento perma-
nente das competencias requiridas na súa función, respondendo ás súas necesi-
dades específicas de formación.  

d) Colaborar cos centros de referencia nacional, cos observatorios das profe-
sións e das ocupacións, cos institutos de cualificacións e con outras entidades na 
análise da evolución do emprego e dos cambios tecnolóxicos e organizativos que 
se produzan no sistema produtivo do seu contorno.  

e) Informar e asesorar outros centros de formación profesional.  
f) Cantas outras funcións de análoga natureza determinen as administracións 

competentes.  
3. En calquera caso, os centros integrados poderán impartir calquera outra acti-

vidade formativa que teña en conta a realidade socioeconómica da área do centro, 
as expectativas da cidadanía, as demandas de formación e as perspectivas de de-
senvolvemento económico e social, coa finalidade de realizar unha oferta que dea 
resposta ás necesidades de cualificación das persoas. 
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4. Para realizaren as funcións sinaladas nos puntos anteriores, os centros inte-
grados poderán desenvolver acordos e convenios con empresas, institucións, ou-
tros organismos e outras entidades para o aproveitamento das infraestruturas e 
dos recursos dispoñibles, que contribúan á calidade da formación e das demais 
accións que se recollen neste decreto. 

TÍTULO II. Organización dos centros integrados de formación profesional. 

Capítulo I. Disposicións xerais. 

Artigo 6º. Estrutura dos centros integrados de formación profesional. 

Os centros integrados de formación profesional terán unha estrutura interna dis-
tribuída en tres áreas funcionais, para afrontar os fins e as funcións propias destes 
centros, mellorar as relacións coa comunidade e co ámbito produtivo e fomentar as 
relacións e o intercambio de experiencias entre os centros integrados. As áreas 
funcionais serán: 

a) Área de calidade, innovación e orientación profesional. Con responsabilidade 
na xestión de calidade, na innovación educativa e tecnolóxica, na formación do 
profesorado, nos programas europeos, na relación con empresas, na organización 
e na xestión dos procedementos para a obtención dun título de formación profesio-
nal por vías de aprendizaxe non formais e de calquera outra proba que a conselle-
ría competente convoque. 

b) Área de formación. Con responsabilidade na organización e na xestión das 
actividades formativas do centro integrado. 

c) Área de administración e xestión. Con responsabilidade na administración e 
na xestión económica, administrativa, de material, de prevención de riscos laborais 
e de persoal non docente do centro integrado. 

Artigo 7º. Órganos dos centros integrados de formación profesional.  

1. Os centros integrados de formación profesional, para o cumprimento dos seus 
fins e o desenvolvemento das funcións que teñen encomendas, contarán con ór-
ganos de goberno, participación e coordinación, de acordo co establecido no artigo 
12 do Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros inte-
grados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.  

2. Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo, que traba-
llará de xeito coordinado para lograr os fins e as funcións dos centros integrados, e 
a calidade e excelencia do centro integrado. Son órganos unipersoais de goberno:

a) A dirección. 
b) A vicedirección. 
c) A xefatura de estudos. 
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d) A secretaría. 
3. Son órganos colexiados de participación dos centros integrados: 
a) O consello social. 
b) O claustro de profesorado. 
4. Os órganos de coordinación son: 
a) Na área de calidade, innovación e orientación profesional, o departamento de 

información e orientación profesional, o de calidade e innovación, o de relación con 
empresas, e o de acreditación e probas. 

b) Na área de formación, o departamento de familias profesionais, o de forma-
ción e orientación laboral, o de dinamización de idiomas e o equipo de dinamiza-
ción da lingua galega. 

c) Na área de administración e xestión, a comisión de seguridade e saúde labo-
ral. 

Artigo 8º. Fins dos órganos de goberno.

1. Os órganos de goberno realizarán as súas funcións de xeito coordinado, e ve-
larán pola efectiva realización dos fins da formación profesional e pola mellora da 
calidade do ensino, así como polo cumprimento dos fins e as función dos centros 
integrados de formación profesional establecidos no Decreto 266/2007, do 28 de 
decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Ademais, no ámbito da súa competencia, garantirán o exercicio dos dereitos 
recoñecidos ao alumnado, ao profesorado, aos país e ás nais ou ás persoas res-
ponsables da titoría legal do alumnado menor de idade, e ao persoal da adminis-
tración e servizos. Así mesmo, favorecerán a participación efectiva de todos os 
membros da comunidade educativa, social, económica e produtiva na vida do cen-
tro integrado, na súa xestión e na súa avaliación. 

Artigo 9º. Réxime de funcionamento das áreas. 

1. Cada unha das tres áreas terá unha reunión mensual, como mínimo, presidida 
e convocada polo xefe ou a xefa da área correspondente, que realizarán a convo-
catoria formalmente, redactarán acta dos acordos e pasarán un informe á dirección 
do centro sobre os acordos tomados.  

2. Trimestralmente, polo menos, a dirección convocará unha reunión das áreas 
de funcionamento, tanto para realizar o seguimento do plan anual como para ela-
borar propostas de inclusión na memoria anual, e aquelas outras que xurdan no 
seo de cada área. Actuará como secretario ou secretaria a persoa responsable da 
secretaría do centro, con voz e sen voto, quen redactará acta da sesión. 

3. A asistencia do profesorado ás sesións das áreas de funcionamento, depar-
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tamentos ou calquera outro órgano de coordinación é obrigatoria. Non poderá asis-
tir ás reunións o profesorado en situación de incapacidade temporal, agás naque-
les casos específicos que así determine a Consellería competente,entre os cales 
se contemplará a elección de horario, cargos directivos, membros do Consello So-
cial e análogos. 

Capítulo II. Órganos de goberno unipersonais 

Artigo 10º. Nomeamento e cesamento da dirección. 

1. A dirección dos centros integrados de formación profesional de titularidade 
pública será nomeada polo procedemento de libre designación. 

No caso de centros integrados de titularidade da Administración educativa, o 
nomeamento efectuarase entre persoal funcionario docente. 

No procedemento para o nomeamento da dirección rexerán os principios de 
igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade. En todo caso, o proce-
demento resolverase logo do informe non vinculante dos órganos colexiados. 

2. A dirección do centro integrado cesará nas súas funcións por resolución da 
persoa titular da consellería competente, ao producirse algunha das seguintes cir-
cunstancias:  

a) Cesamento por decisión da Administración que o nomeou. 
b) Aceptación de renuncia motivada. 
c) Traslado definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servizos espe-

ciais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión de funcións, de 
acordo co disposto na lexislación.  

3. En caso de ausencia, doenza ou suspensión de funcións da dirección do cen-
tro integrado desempeñará as súas funcións, con carácter accidental, a vicedirec-
ción. Así mesmo, e de ser o caso, en ausencia da vicedirección, será a xefatura de 
estudos quen desempeñe as funcións de dirección.  

 Artigo 11º. Competencias da dirección. 

1. De representación. 
a) Exercer a representación oficial do centro integrado. 
b) Representar oficialmente a Administración competente no centro integra-

do, sen prexuízo das atribucións das demais autoridades, educativas ou 
laborais segundo o caso. Achegarlle á Administración competente as pro-
postas, as aspiracións e as necesidades do centro para cumprir os fins e 
as funcións propias dun centro integrado.  

2. De dirección e coordinación. 
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a) Cumprir e garantir o cumprimento da normativa. 
b) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro, fixar e aplicar a 

política de recursos humanos e adoptar as resolucións disciplinarias que 
corresponda, consonte as disposicións aplicables. 

c) Dirixir e coordinar o proxecto funcional e o plan anual do centro, avaliar os 
seus graos de cumprimento e promover plans de mellora e calidade. Así 
mesmo, dirixir e coordinar a memoria anual do centro integrado. 

d) Dirixir e coordinar as actividades do centro de cara á consecución e o de-
senvolvemento do proxecto funcional e do plan anual. 

e) Convocar e presidir os actos académicos e as reunións dos órganos de 
goberno. 

f)  Garantir a execución dos acordos dos órganos colexiados no ámbito da 
súa competencia. 

g) Proporlle á Administración competente o nomeamento e, de ser o caso, o 
cesamento das persoas que ocupen os órganos unipersoais de goberno, 
logo de oídos os órganos colexiados respectivos. 

3. De información e avaliación. 
a) Garantir o coñecemento, a información e os servizos de orientación a to-

das as persoas, tanto a título individual como colectivamente, para facilitar 
o acceso ás accións formativas e ás accións de mobilidade para intercam-
bios formativos profesionais. 

b) Promover e impulsar as avaliacións e as auditorías de calidade do centro 
integrado, e colaborar coa consellería competente en materia de educa-
ción nas avaliacións externas e na avaliación da función pública docente. 

4. De relación, colaboración e innovación. 
a) Fomentar, facilitar e asinar os acordos e os convenios de colaboración, lo-

go da aprobación do consello social, con empresas, entidades e outras 
administracións para impartir a formación integrada, dentro dos límites es-
tablecidos pola normativa, e velar polo seu axeitado cumprimento.  

b) Favorecer accións de formación para o persoal docente e formador. 
c) Promover plans de innovación educativa, formativa e tecnolóxica no cen-

tro integrado. 
d) Favorecer a convivencia no centro, garantindo a mediación na resolución 

de conflitos, e imporlle ao alumnado as medidas disciplinarias que corres-
pondan. 

5. De réxime económico e administrativo. 
a) Elaborar e executar o orzamento: autorizar os ingresos e os gastos, orde-

nar os pagamentos e promover a captación de recursos externos, de 
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acordo co orzamento e coa lexislación. 
b) Contratar, de ser o caso, os recursos humanos necesarios para desenvol-

ver as accións formativas e outros servizos programados. 
c) Autorizar e supervisar a adquisición de bens e a contratación de obras, 

servizos e outras subministracións, cos límites que a normativa corres-
pondente estableza. 

d) Visar as certificacións e os documentos oficiais do centro. 
e) Xustificar a xestión económica do centro ante as administracións corres-

pondentes.  
6. Calquera outra función que lle encomende a Administración competente. 

Artigo 12º. Nomeamento e cesamento do equipo directivo. 

1. As persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos, e da se-
cretaría serán propostas pola dirección do centro integrado, de entre o profesorado 
con destino definitivo no centro, e logo de oídos o claustro de profesorado e o con-
sello social. A dirección remitirá a proposta á xefatura territorial da Administración 
competente para o seu nomeamento. 

Non centros dependentes da Administración educativa non poderá ser nomeado 
para estes cargos o profesorado que, por calquera causa, non vaia prestar servizo 
no centro no curso académico inmediatamente seguinte ao da súa toma de pose-
sión. 

2. As persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos, e da se-
cretaría do centro integrado cesarán nas súas funcións ao producirse algunha das 
circunstancias seguintes:  

a) Renuncia motivada aceptada pola xefatura territorial da Administración com-
petente, logo de informe do director ou da directora do centro.  

b) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de ser-
vizos especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa, e suspensión de fun-
cións, de acordo co disposto coa lexislación.  

c) Cesamento da dirección do centro integrado que as designou.  
d) Cesamento pola xefatura territorial da Administración competente, por propos-

ta da dirección do centro integrado, mediante un escrito razoado, logo de comuni-
cado ao claustro de profesorado e ao consello social, e oídos estes.  

O xefe ou a xefa territorial da Administración competente poderán cesar ou sus-
pender de funcións calquera membro do equipo directivo, cando exista incumpri-
mento grave das súas funcións, logo dun informe razoado do director ou da direc-
tora, tras dar audiencia á persoa interesada e oído o consello social. 

3. Cando cesen nas súas funcións as persoas responsables dos órganos uni-
persoais de goberno do centro integrado polas causas enumeradas no artigo ante-
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rior, a xefatura territorial da consellería competente nomeará o profesor ou a profe-
sora que designe a dirección, logo da comunicación ao claustro de profesorado e 
ao consello social, e oídos estes.  

4. En caso de ausencia, doenza ou suspensión de funcións das persoas respon-
sables dos órganos unipersoais de goberno, farase cargo temporalmente das súas 
funcións o profesor ou a profesora que designe a dirección do centro, o que se lle 
comunicará ao claustro de profesorado e ao consello social. 

Artigo 13º. Competencias da área de calidade, innovación e orientación pro-
fesional.  

A xefatura desta área, que será exercida pola persoa responsable da vicedirec-
ción, terá as seguintes competencias: 

1. De coordinación no centro integrado: 
a) Responsabilizarse da dirección do centro en caso de ausencia da persoa que 

a exerza.  
b) Planificar todas as actuacións que se desenvolvan relacionadas coa súa área, 

en coordinación coa persoas responsables das outras áreas de funcionamento.  
c) Elaborar, ao remate do curso, unha memoria que avalíe todas as actuacións 

realizadas nesta área, realizando propostas para que se inclúan no seguinte plan 
anual. 

2. De información e orientación profesional: 
a) Coordinar e velar pola execución das actividades de orientación do profesora-

do e do alumnado, en relación co plan anual. 
b) Orientar a acción dos titores e das titoras, e consonte o plan de orientación 

académica, profesional e laboral, e de acción titorial. 
c) Organizar o procedemento para o deseño de itinerarios formativos para o 

alumnado que participe no procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a 
acreditación e a certificación da competencia profesional. 

d) Impulsar proxectos relacionados coa cultura emprendedora, así como apoiar 
proxectos empresariais ou de autoemprego e ideas de negocio que, de ser o caso, 
poidan xurdir no contorno do centro integrado.  

e) Planificar as accións relacionadas coa promoción e o desenvolvemento dos 
proxectos ou dos programas de autoemprego que se realicen no centro integrado. 

f) Planificar o procedemento de seguimento e avaliación do grao de inserción la-
boral do alumnado, así como do seu nivel de satisfacción. 

g) Formular propostas para fomentar a cultura emprendedora nas actividades 
que se desenvolvan no centro integrado.  

3. De calidade e innovación: 
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a) Coordinar a implantación e o desenvolvemento, baixo o liderado da dirección 
do centro, do sistema de xestión da calidade e mellora continua, establecendo e 
aplicando os criterios de calidade e os indicadores que figuren no proxecto funcio-
nal do centro integrado. 

b) Fomentar e planificar as actividades referidas á innovación educativa e tecno-
lóxica, e os proxectos de investigación, dirixindo propostas ás outras áreas do cen-
tro integrado para o seu estudo e a súa participación.  

c) Fomentar e planificar o deseño de proxectos de uso pedagóxico das tecnolo-
xías da información e da comunicación (TIC), e de proxectos de innovación e in-
vestigación relacionados con esta tecnoloxías.  

d) Fomentar proxectos de colaboración con universidades e outros centros de 
ensino. 

e) Coordinar e fomentar o uso das novas tecnoloxías no ámbito do centro para a 
mellora da calidade das ensinanzas impartidas, así como coordinar e xestionar a 
implantación e o desenvolvemento da plataforma dixital e da aula multimedia do 
centro. 

f) Supervisar e coordinar o mantemento do equipamento do centro relacionado 
coas tecnoloxías da información e da comunicación.  

g) Dirixir o plan interno de actividades de formación do profesorado do centro in-
tegrado, en función das necesidades detectadas, e coordinando o seguimento des-
tas actividades. 

h) Fomentar a participación do centro en programas internacionais, así como di-
vulgar e informar sobre as convocatorias oficiais. 

4. De relación con empresas: 
a) Supervisar a realización do programa de formación en centros de traballo, así 

como darlle publicidade a nivel interno e externo, e organizar o seguimento da ela-
boración dos convenios de colaboración coas empresas para a realización do mó-
dulo de formación en centros de traballo. 

b) Fomentar a relación do centro integrado coas empresas do ámbito produtivo, 
así como identificar as necesidades formativas dos sectores produtivos e proporlle 
á xefatura da área de formación as actividades de formación axeitadas ás necesi-
dades identificadas. 

c) Promover acordos, convenios e colaboracións necesarias no ámbito da cali-
dade, da formación, da innovación e das TIC con empresas, entidades ou institu-
cións do ámbito do centro integrado. 

5. De acreditación e probas: 
a) Organizar, coordinar e supervisar o procedemento para o recoñecemento, a 

avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e realizar o 
seu seguimento.  
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b) Proporlle á dirección a constitución de comisións de avaliación do procede-
mento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación das competencias 
profesionais, cando sexa necesario. 

c) Organizar, coordinar e supervisar o procedemento das probas que se realicen 
no centro, de acordo coa convocatoria da Administración competente.  

d) Proporlle á dirección a constitución do equipo de profesorado para a realiza-
ción e a avaliación das probas convocadas pola Administración competente. 

6. Aquelas outras funcións que a dirección do centro lle encomende, dentro do 
ámbito da súa competencia.  

Artigo 14º. Competencias da xefatura da área de formación. 

A xefatura desta área, que será exercida pola persoa responsable da xefatura de 
estudos, terá as seguintes competencias: 

1. De coordinación do centro integrado: 
a) Responsabilizarse da dirección do centro en caso de ausencia das persoas 

que exerzan a dirección e a vicedirección do centro. 
b) Exercer, por delegación da dirección e baixo a súa autoridade, a xefatura do 

persoal docente e do alumnado, en relación ao réxime académico e disciplinario.  
c) Elaborar, ao remate do curso, a memoria que avalíe todas as actuacións rea-

lizadas nesta área, formulando propostas para que se inclúan no seguinte plan 
anual. 

2. De organización de actividades formativas: 
a) Elaborar as propostas de oferta das ensinanzas do centro. 
b) Planificar todas as ensinanzas que se impartan no centro, actualizando a dis-

tribución de espazos.  
c) Formular propostas para a redacción das correspondentes programacións das 

ensinanzas. 
d) Organizar, coordinar e supervisar as actividades e as probas de avaliación 

das actividades formativas impartidas no centro. 
e) Coordinar e velar pola execución das actividades formativas do centro en re-

lación co proxecto funcional e o plan anual. 
3. De organización do persoal docente: 
a) Elaborar os horarios correspondentes á oferta formativa e ao profesorado, en 

colaboración coas persoas que representen os restantes órganos unipersoais, de 
acordo cos criterios aprobados no plan anual de centro integrado.  

b) Proporlle á Administración competente as necesidades de profesorado, tanto 
na creación como na supresión de prazas, segundo as necesidades da oferta for-



                                                                                       

Páxina 17 de 44 
 

mativa do centro integrado. 
c) Coordinar a acción dos titores e das titoras coas achegas do departamento de 

información e orientación profesional, e consonte o plan de orientación académica, 
profesional e laboral de acción titorial.  

d) Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesora-
do, e calquera outra eventualidade que incida no normal desenvolvemento da acti-
vidade do centro.  

4. De relacións no centro integrado: 
a) Organizar os actos académicos e coordinar as actividades dos departamentos 

das familias profesionais presentes no centro integrado. 
b) Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos procesos 

de avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e apoio. 
c) Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación no centro 

integrado. 
d) Coordinar as accións da biblioteca e as actividades de promoción de idiomas. 
5. Aqueloutras funcións que a dirección do centro lle encomende, dentro do ám-

bito da súa competencia. 

Artigo 15º. Competencias da xefatura da área de administración e xestión. 

A xefatura desta área, que será exercida pola persoa responsable da secretaría, 
terá as seguintes competencias: 

1. De coordinación do centro integrado: 
a) Ordenar o réxime administrativo do centro integrado, consonte as directrices 

da dirección. 
b) Arquivar, divulgar e darlle a coñecer á comunidade do centro a normativa que 

lle afecte. 
c) Establecer o plan de autoprotección, a súa modificación, de ser o caso, ou a 

correspondente observación, segundo a normativa. 
d) Elaborar, ao remate do curso, unha memoria que avalíe todas as actuacións 

realizadas nesta área, realizando propostas para que se inclúan no seguinte plan 
anual. 

f) Remitir a memoria anual á Administración competente, así como toda a docu-
mentación que esta solicite. 

2. De xestión económica, administrativa e de persoal: 
a) Encargarse da xestión económica e administrativa integral do centro.  
b) Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices 

do consello social. 



                                                                                       

Páxina 18 de 44 
 

c) Ordenar o réxime económico do centro consonte as instrucións da dirección, 
levar a contabilidade e render contas ante o consello social e as autoridades co-
rrespondentes. 

d) Establecer e promover os acordos ou os convenios necesarios tanto para o 
funcionamento do centro integrado como para as actividades formativas con em-
presas, con entidades e con outras administracións, dentro do límites establecidos 
pola normativa. 

e) Actuar como secretario ou secretaria, con voz e sen voto, dos órganos cole-
xiados de goberno do centro integrado, redactar acta das sesións e dar fe dos 
acordos, co visto e prace do director ou da directora. 

f) Custodiar os libros e os arquivos do centro integrado.  
g) Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación da dirección, a actividade e o 

funcionamento do persoal de administración e de servizos adscrito ao centro inte-
grado. 

h) Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e as persoas interesa-
das. 

2. De xestión de material: 
a) Custodiar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado, coa colaboración 

das persoas responsables dos departamentos. 
b) Custodiar e dispor a utilización dos materiais didácticos, da moblaxe e de cal-

quera outro material catalogado como inventariable. 
c) Velar polo mantemento material do centro en todos os seus aspectos, de 

acordo coas indicacións da dirección e consonte a normativa. 
3. De actividades complementarias e extraescolares: 
a) Organizar, conxuntamente cos restantes membros dos órganos de goberno 

unipersoais e dos departamentos, as actividades complementarias e extraescola-
res que se realicen. 

b) Coordinar a organización das viaxes de estudos, os intercambios escolares e 
calquera tipo de viaxes que se realicen con alumnado, en colaboración coa xefatu-
ra de calidade, innovación e orientación profesional, de ser o caso.

c) Distribuír os recursos económicos destinados ás actividades complementarias 
procedentes de achegas de institucións, asociacións ou do propio centro, logo da 
aprobación polo consello social. 

4. Aqueloutras funcións que a dirección do centro lle encomende, dentro do ám-
bito da súa competencia. 

Capítulo III. Órganos colexiados de participación 

Artigo 16º. Consello social. 
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1. O consello social é o órgano de participación da sociedade nos centros inte-
grados de formación profesional. A súa composición será a que establece o artigo 
16 do Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros inte-
grados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.  

2. As funcións do consello social serán as seguintes: 
a) Fomentar a colaboración da sociedade no financiamento da formación profe-
sional e da investigación, contribuíndo á captación de recursos. 
b) Establecer as directrices para elaborar o proxecto funcional do centro, así 

como a súa aprobación. 
c) Aprobar os plans anuais e as memorias do centro. 
d) Emitir informe das candidaturas con carácter previo ao nomeamento do direc-

tor ou da directora do centro. 
e) Impulsar as actuacións que permitan un maior achegamento do alumnado ás 

demandas do mercado laboral, e estimular a actividade no campo de I+D+i. 
f) Aprobar os orzamentos e o balance anual. 
g) Realizar o seguimento das actividades do centro, para asegurar a calidade e 

o rendemento dos servizos.  
h) Suxerirlle propostas ao Consello Galego de Formación Profesional orientadas 

a promover a excelencia do ensino, da investigación, da xestión e dos servizos. 
i) Proporlles o cesamento dalgún dos seus membros á autoridade, á entidade ou 

á institución que os designase, logo da declaración da súa situación de incompati-
bilidade, ou de incumprimento grave ou reiterado das súas obrigas. 

Artigo 17º . Claustro de profesorado. 

1. O claustro de profesorado é o órgano de participación do profesorado na acti-
vidade do centro integrado, e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, deci-
dir e, de ser o caso, informar sobre os aspectos docentes. 

2. Estará integrado por todas as persoas integrantes do cadro de persoal docen-
te do centro integrado e será presidido polo director ou a directora do centro. 

3. Son competencias do claustro de profesorado: 
a) Formularlle ao equipo directivo e ao consello social propostas para a elabora-

ción do proxecto funcional e do plan anual. 
b) Promover iniciativas nos ámbitos da experimentación e da innovación peda-

góxica, e da formación do profesorado. 
c) Participar na elaboración dos plans de mellora da calidade. 
d) Elixir representantes do profesorado no consello social. 
e) Emitir informe con carácter previo ao nomeamento do director ou da directora 
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do centro. 
f) Avaliar o plan anual e os seus aspectos docentes, e informar sobre o seu grao 

de cumprimento. 
g) Calquera outra función que lle atribúa a consellería competente, no ámbito 

das súas funcións. 

Artigo 18º. Constitución e sesións dos órganos colexiados de goberno. 

1. O consello social reunirase con carácter ordinario polo menos tres veces ao 
ano. 

2. O claustro de profesorado reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria 
unha vez por trimestre e, en todo caso, ao inicio e ao remate de cada curso. 

3. En ambos os casos, a convocatoria realizaraa de oficio a súa presidencia, ou 
cando o solicite polo menos un terzo dos seus membros.  

4. Neste último caso, a presidencia realizará a convocatoria no prazo máximo de 
vinte días, contados desde o seguinte a aquel en que se presente a petición. A se-
sión celebrarase como máximo no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á 
entrega da petición de convocatoria. 

5. Nas reunións ordinarias, o director ou a directora, cunha antelación mínima 
dunha semana, convocarán a sesión e porán ao dispor dos membros do órgano 
colexiado a documentación necesaria para o seu mellor desenvolvemento. Se os 
asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse convocatorias ex-
traordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas, e sen suxeición a 
prazo previo nos casos de urxencia.  

6. Para a válida constitución dos órganos colexiados de goberno, para a realiza-
ción das sesións, das deliberacións e da adopción de acordos, requirirase a pre-
senza da dirección, da secretaría ou, de ser o caso, de quen as substitúa, e de 
máis da metade dos membros do correspondente órgano colexiado con dereito a 
voto.  

Artigo 19º. Acordos e actas. 

1. Os acordos adoptaranse por maioría de votos. A consellería competente po-
derá establecer unha maioría cualificada en determinados supostos. 

2. Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non 
conste na orde do día, a non ser que estean presentes todos os membros do órga-
no colexiado e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maio-
ría. 

3. A secretaría redactará a acta de cada sesión, cos seguintes puntos: asisten-
tes, orde do día, lugar e duración da sesión, asuntos principais tratados e acordos 
adoptados. 
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4. A Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común, será a norma reguladora dos 
aspectos non tratados especificamente neste regulamento. 

 Artigo 20º. Asistencia do profesorado. 

1. A asistencia do profesorado ás sesións dos órganos colexiados de goberno 
que corresponda é obrigatoria, polo que as ausencias terán o carácter de horas 
lectivas para os efectos de faltas de asistencia e permisos. 

2. Non poderá asistir ás reunións o profesorado en situación de incapacidade 
temporal, agás naqueles casos específicos que así determine a consellería compe-
tente,entre os cales se contemplará a elección de horario, cargos directivos, mem-
bros do Consello Social e análogos. 

Capítulo IV. Órganos de coordinación 

Sección primeira. Xefaturas de departamento 

Artigo 21º. Nomeamento de xefes ou xefas de departamento.  

1. Os xefes ou as xefas dos departamentos referidos no artigo 7º, serán nomea-
da pola dirección do centro o que comunicará á xefatura territorial da Administra-
ción competente. 

2. As xefaturas de departamento desempeñarán o seu cargo durante catro cur-
sos académicos.  

2. A xefatura de departamento será desempeñada, preferentemente, por un pro-
fesor ou unha profesora do corpo de catedráticos de ensino secundario en situa-
ción de servizo activo e con destino definitivo no centro. No caso de que haxa máis 
dun, a dirección do centro, oído o departamento, designará un deles. 

3. Cando nun departamento non haxa profesorado do corpo de catedráticos de 
ensino secundario, a xefatura de departamento será desempeñada por un funcio-
nario ou unha funcionaria de carreira do corpo de profesorado de ensinanza se-
cundaria ou, de ser o caso, do corpo de profesorado técnico de formación profe-
sional, con destino definitivo no centro, que designe a dirección do centro, oído o 
departamento. 

4. No caso de que non haxa profesorado, do corpo de profesorado de ensinanza 
secundaria ou do corpo de profesorado técnico de formación profesional, con des-
tino definitivo, a xefatura de departamento recaerá, por esta orde, nun profesor ou 
profesora en expectativa de destino ou nun profesor ou profesora interino, tendo en 
ambos casos preferencia o corpo de profesorado de ensinanza secundaria sobre o 
corpo de profesorado técnico de formación profesional. En calquera caso o nome-
amento terá unha duración dun curso académico. 
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5. En caso de ausencia prolongada da xefatura de departamento, a dirección 
designará un membro do departamento para desenvolver as súas funcións. 

 Artigo 22º. Cesamento de xefes ou xefas de departamento. 

1. O xefe ou a xefa dun departamento finalizará as súas funcións ao remate do 
seu mandato ou ao producirse algunha das circunstancias seguintes:  

a) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de ser-
vizos especiais, xubilación, ou excedencia voluntaria ou forzosa. 

b) Cesamento pola Administración competente, de oficio ou por proposta moti-
vada da dirección do centro, a causa de incumprimento grave de funcións, oído o 
departamento e a persoa interesada. 

c) Renuncia motivada, oída a persoa interesada, e aceptada pola dirección.  
d) Incorporación dun funcionario ou dunha funcionaria do corpo de catedráticos. 
2. Cando a xefatura de departamento finalice ou sexa cesada nas súas funcións 

por calquera causa das numeradas neste artigo, a dirección do centro procederá a 
designar novamente un xefe ou unha xefa de departamento, de acordo co estable-
cido no artigo 21º deste decreto. 

Artigo 23º. Competencias xerais das xefaturas de departamento. 

É competencia do xefe ou da xefa de departamento:  
a) Representar o departamento na xunta da área correspondente.  
b) Dirixir e coordinar as actividades do departamento correspondente, así como 

convocar e presidir as reunións do departamento e redactar as actas correspon-
dentes.  

c) Redactar e presentar a programación do departamento, e revisar e emitir in-
formes sobre as programacións das ofertas formativas, de ser o caso.  

d) Formular propostas para a redacción das programacións da área correspon-
dente.

e) Redactar e presentar a memoria na que se avalíe o desenvolvemento da pro-
gramación e os resultados obtidos, de acordo cos indicadores de calidade e coas 
pautas establecidas na elaboración da memoria anual.  

f) Coordinar a organización dos espazos, as instalacións e os equipamentos co-
rrespondentes, propor a adquisición de material e de equipamento específico, e 
velar polo seu uso correcto e a súa conservación, en colaboración coa área de 
administración e xestión.  

g) Proporcionarlle ao alumnado e, en xeral, ás persoas interesadas a informa-
ción relativa ás actividades do departamento.  

h) Facilitar a colaboración entre o departamento e os titores e as titoras do cen-
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tro.  
i) Emitir informe sobre as propostas de actividades complementarias, e remitirllo 

á xefatura da área de administración e xestión. 
j) Proporlle proxectos de innovación á área de calidade, innovación e orientación 

profesional.  
k) Aquelas outras funcións que a Administración competente ou a dirección do 

centro lle poidan asignar. 

Artigo 24º. Competencias específicas das xefaturas de departamento da área 
de formación. 

a) Responsabilizarase de que o alumnado correspondente coñeza a información 
relativa á programación, con especial referencia aos obxectivos, aos mínimos esi-
xibles e aos criterios de avaliación elaborados por cada equipo docente de ciclo. 

b) Realizar as convocatorias do alumnado con módulos profesionais ou formati-
vos pendentes e, de ser o caso, as correspondentes probas extraordinarias, sem-
pre en coordinación coa xefatura da área de formación, así como presidir a realiza-
ción destas probas e avaliar as persas candidatas en colaboración cos membros 
do departamento.  

c) Cando corresponda, realizar as convocatorias do alumnado nas correspon-
dentes probas das ensinanzas asociadas que a Administración correspondente 
convoque en coordinación coa área de calidade, innovación e orientación profesio-
nal, así como presidir a realización destas probas e avaliar as persoas candidatas 
en colaboración cos membros do departamento. 

d) Resolver as reclamacións de final de curso que afecten a súa oferta formativa, 
de acordo coas deliberacións dos membros do departamento, e elaborar os infor-
mes pertinentes.  

e) Propor, por acordo do departamento, as actividades de formación para o em-
prego, e facerllas chegar á área de formación. 

f) Os departamentos, baixo a presidencia dos seus xefes ou das súas xefas, 
reuniranse unha vez ao mes, logo de convocatoria formal, e redactarase unha acta 
de cada reunión. 

Artigo 25º. Competencias específicas do coordinador ou coordinadora do 
equipo de dinamización da lingua galega. 

É competencia da persoa coordinadora equipo de dinamización da lingua gale-
ga: 

a) Representar ao equipo de dinamización da lingua galega na xunta da área de 
formación e cando sexa convocada no ámbito das súas competencias, e informar 
dos acordos acadados aos membros do equipo. 
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b) Convocar e presidir as reunións do equipo e levantar a acta correspondente. 
c) Coordinar a elaboración do programa de promoción da lingua galega e res-

ponsabilizarse da súa redacción. 
d) Realizar o seguimento trimestral, cando menos, do programa de promoción 

da lingua galega, que se realizará mediante protocolos establecidos para tal fin. 
e) Redactar a memoria do equipo de dinamización da lingua galega ao remate 

do curso académico. 
f) Velar pola correcta conservación e uso dos recursos didácticos, pedagóxicos e 

material en galego que lle sexan asignados ao equipo. 
g) Responsabilizarse da xestión do orzamento do equipo e administralo segundo 

as instrucións da dirección. 
h) Facilitar a información á comunidade educativa sobre o programa de promo-

ción da lingua galega e sobre aqueles aspectos de interese relacionados coa reali-
dade e a cultura galega. 

Sección segunda. Composición, competencias e funcións dos departamen-
tos, equipo e da comisión nos centros integrados 

Artigo 26º. Departamento de familia profesional. 

1. Nos centros integrados de formación profesional constiuiranse departamentos 
de familia profesional, que estarán compostos por todo os profesorado que imparta 
as ensinanzas propias da familia profesional.  

2. Son competencias dos departamentos de familia profesional: 
a) Proporlle á xefatura da área de formación as medidas organizativas necesa-

rias para un axeitado funcionamento das actividades formativas que desenvolva o 
departamento. 

b) Elaborar antes do comezo do curso académico a programación das ensinan-
zas correspondentes, baixo a coordinación e a dirección do seu xefe ou da súa xe-
fa, e de acordo coas directrices xerais establecidas pola área de formación. 

c) Organizar e realizar as probas necesarias para o alumnado con módulos pen-
dentes e, de ser o caso, para as persoas candidatas a calquera outra proba convo-
cadas pola Administración competente.  

d) Resolver as reclamacións derivadas do proceso de avaliación das ensinanzas 
propias da familia profesional, previo informe do equipo docente correspondente, e 
remitir o pertinente informe á dirección do centro. 

e) Proporlle á xefatura da área de formación a distribución horaria entre os 
membros da familia profesional. 

f) Promover accións de investigación educativa, e proporlle á xefatura da área de 
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calidade, innovación e orientación profesional as actividades de formación e de ac-
tualización do profesorado.  

g) Promover as accións emprendedoras entre o alumnado, e proporlle á xefatura 
da área de calidade, innovación e orientación profesional a inclusión de posibles 
emprendedores nos correspondentes programas. 

h) Aprobar a proposta de actividades complementarias da familia profesional, e 
enviar o proxecto definitivo á secretaría do centro. 

i) Elaborar a programación do departamento e a memoria na que se avalíe o de-
senvolvemento da programación e os resultados obtidos, coas correspondentes 
propostas de mellora de cara ao futuro.  

j) Colaborar cos restantes departamentos do centro integrado na formulación de 
propostas de actividades de formación para o emprego. 

k) Aquelas outras funcións que a Administración competente ou a dirección do 
centro lles poidan asignar. 

Artigo 27º. Departamento de formación e orientación laboral. 

1. O departamento de formación e orientación laboral é o encargado de organi-
zar, coordinar e desenvolver as ensinanzas propias dos módulos profesionais co-
rrespondentes, e as actividades que se lle encomenden, dentro do ámbito das sú-
as competencias. O departamento estará composto por todo o profesorado que 
imparta o ensino propio dos módulos profesionais asignados ao departamento.  

2. Cando no departamento de formación e orientación laboral se integre profeso-
rado doutra especialidade, a programación e a impartición das áreas, das materias 
ou dos módulos de cada especialidade corresponderalle ao profesorado respecti-
vo. 

3. Son competencias do departamento de formación e orientación laboral:  
a) Elaborar antes do comezo do curso académico a programación das ensinan-

zas correspondentes ás áreas, as materias e os módulos integrados no departa-
mento, baixo a coordinación e a dirección do xefe ou da xefa do departamento, e 
de acordo coas directrices xerais establecidas pola área de formación.  

b) Promover a investigación educativa e proporlle á xefatura da área de calida-
de, innovación e orientación profesional actividades de formación e perfecciona-
mento do profesorado.  

c) Organizar e realizar as probas necesarias para o alumnado con módulos pen-
dentes e, de ser o caso, para as persoas candidatas a calquera outra proba convo-
cadas pola Administración competente.  

d) Resolver as reclamacións derivadas do proceso de avaliación que o alumna-
do lle formule ao departamento correspondente, e emitir os informes pertinentes.  

e) Elaborar a programación do departamento e a memoria onde se avalíe o de-
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senvolvemento da programación e os resultados obtidos, coas correspondentes 
propostas de mellora de cara ao futuro.  

f) Colaborar co departamento de información e orientación profesional nas fun-
cións de información, asesoramento e orientación, responsabilizándose do desen-
volvemento das actividades e dos programas de emprendemento e de inserción 
laboral. 

g) Aprobar a proposta de actividades complementarias da familia profesional, e 
enviar o proxecto definitivo á secretaría do centro. 

h) Aquelas outras funcións que a Administración competente ou a dirección do 
centro lle poidan asignar. 

Artigo 28º. Departamento de dinamización de idiomas. 

1. O departamento de idiomas, caso de existir, estará composto por todo o pro-
fesorado dos idiomas que se impartan no centro, e un deles exercerá a función de 
xefe ou xefa de departamento. 

2. Son competencias deste departamento: 
a) Elaborar antes do comezo do curso académico a programación das ensinan-

zas correspondentes ás materias e aos módulos integrados no departamento, bai-
xo a coordinación e a dirección do xefe ou da xefa do departamento, e de acordo 
coas directrices xerais establecidas pola área de formación.  

b) Promover a investigación educativa e proporlle á área de calidade, innovación 
e orientación profesional actividades de formación e perfeccionamento do profeso-
rado.  

c) Organizar e realizar as probas necesarias para o alumnado con materias ou 
módulos pendentes e, de ser o caso, para as persoas candidatas a calquera outra 
proba convocada pola Administración competente.  

d) Resolver as reclamacións derivadas do proceso de avaliación que o alumna-
do lle formule ao departamento correspondente, e emitir os informes pertinentes.  

e) Aprobar a proposta de actividades complementarias do departamento, e en-
viarlle o proxecto definitivo á secretaría do centro. 

 f) Elaborar o programa de promoción de linguas estranxeiras. 
g) Elaborar e presentar, a fin de curso, unha memoria onde se avalíe o desen-

volvemento da programación, e o programa de promoción de linguas estranxeiras 
así como os resultados obtidos, coas correspondentes propostas de mellora de 
cara ao futuro.  

h) Completar, de ser o caso, a competencia lingüística do alumnado e do profe-
sorado que participe en programas europeos. 

i) Xestionar, dinamizar e manter a biblioteca do centro integrado, promovéndoa 
como un espazo común, de acordo co coordinador ou a coordinadora de tecnolo-
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xía da información e da comunicación. 
j) Aquelas outras funcións que a consellería competente ou a dirección do centro 

lle poidan asignar, no ámbito das súas competencias. 

Artigo 29º. Departamento de información e orientación profesional 

1. O departamento de información e orientación profesional estará constituído 
polo orientador ou a orientadora profesional, un profesor ou unha profesora por ca-
da departamento das familias profesionais existentes no centro e, polo menos, un 
membro do departamento de FOL designado polo propio departamento, segundo 
as necesidades detectadas. 

2. Dentro deste departamento incluirase a figura do coordinador ou coordinadora 
de emprendemento de entre os compoñentes do departamento. 

2. O departamento terá as seguintes funcións: 
a) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola área de calidade, inno-

vación e orientación profesional, as propostas de organización da orientación edu-
cativa e profesional, así como do plan de acción titorial do centro integrado.  

b) Informar o alumnado e, en xeral, calquera persoa interesada sobre as oportu-
nidades de acceso ao emprego, da oferta de cursos de perfeccionamento, recicla-
xe ou especialización, así como das posibilidades do procedemento do recoñece-
mento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional, das cua-
lificacións profesionais e da formación ao longo da vida. 

c) Informar e orientar as persoas que participen no procedemento de recoñece-
mento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional, acerca 
dos itinerarios formativos que lles permitan, logo de rematado o proceso de avalia-
ción, completar a competencia na que sexan deficitarios para conseguir a titulación 
de formación profesional ou o certificado de profesionalidade correspondente. 

d) Planificar, desenvolver e levar a cabo as accións de información e orientación 
no procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da 
competencia profesional, de acordo coa normativa. 

e) Motivar o alumnado e as persoas que xa remataran os seus estudos, e facili-
tarlles o acceso aos programas e ás actividades de emprendemento que se reali-
cen no centro, así como propor, planificar e xestionar eses programas e esas acti-
vidades.  

f) Planificar a actividade dos viveiros de empresas, os espazos e os recursos 
que lles permitan ás persoas emprendedoras a posta en marcha de proxectos de 
emprendemento e o seu seguimento.  

g) Divulgar entre outros centros as accións de emprendemento que se realicen, 
pondo en valor os programas e as actividades de emprendemento desenvolvidas 
no centro integrado. 
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h) Realizar estudos de inserción laboral do alumnado, así como realizar e coor-
dinar os estudos de mercado de traballo, coa colaboración dos departamentos das 
familias profesionais, e de formación e orientación laboral. 

i) Xestionar a bolsa de emprego do centro integrado, en función das peticións 
das empresas. 

j) Coordinar a orientación laboral e profesional con outras administracións, enti-
dades ou institucións de ámbito local, autonómico, estatal e internacional.  

k) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de información, 
orientación e titoría que o profesorado realice no centro co seu alumnado.  

l) Colaborar na detección de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou 
aprendizaxe, así como participar no diagnóstico, no deseño e na aplicación de pro-
gramas individuais de reforzo educativo e adaptacións curriculares. 

m) Contribuír a que a avaliación desenvolvida no centro se axuste aos principios 
de avaliación continua, formativa e orientativa, así como a que as sesións de ava-
liación non contradigan os devanditos principios.  

n) Elaborar propostas acerca dos perfís profesionais que demanden as empre-
sas do contorno, co fin de adecuar a formación ás necesidades existentes no mer-
cado de traballo. 

o) Elaborar a programación do departamento e a memoria que avalíe todas as 
actuacións, coas correspondentes propostas de mellora de cara ao futuro. 

p) Aqueloutras que a consellería competente ou a dirección do centro lle poidan 
encomendar no ámbito da información e orientación profesional. 

Artigo 30º. Departamento de calidade e innovación. 

1. O departamento de calidade e innovación estará composto polas xefaturas 
dos departamentos do centro integrado, e será presidido por un profesor ou unha 
profesora con destino definitivo, por designación da dirección do centro, que exer-
cerán de xefe ou xefa do departamento de calidade e innovación. 

2. Dentro deste departamento incluiranse as figuras dos coordinadores ou das 
coordinadoras de innovación e formación do profesorado, de tecnoloxía da infor-
mación e da comunicación (TIC), e de programas europeos, que serán propostos 
pola departamento á dirección do centro integrado, de entre o profesorado con 
destino definitivo. 

3. Son competencias deste departamento: 
a) Deseñar e implantar os procedementos do plan de xestión de calidade e me-

llora continua, garantindo o seu desenvolvemento e o seu mantemento no funcio-
namento do centro integrado.  

b) Dirixir e coordinar as auditorías internas ou externas en función do establecido 
no plan de xestión de calidade.  
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c) Dirixir e coordinar as actividades referidas á innovación educativa e tecnolóxi-
ca, así como proxectos de investigación, e a súa transferencia nos procesos em-
presariais e nas súas aplicacións didácticas. 

d) Realizar o seguimento do plan de actividades de formación do profesorado. 
e) Organizar o mantemento do equipamento do centro relacionado coas tecnolo-

xías da información. 
f) Velar polo perfecto funcionamento da plataforma dixital e, de ser o caso, da 

aula multimedia do centro. 
g) Elaborar a programación do departamento e a memoria que avalíe todas as 

actuacións, coas correspondentes propostas de mellora de cara ao futuro. 
h) Aqueloutras funcións que a consellería competente ou a dirección do centro 

lle poidan asignar. 

Artigo 31º. Departamento de relación con empresas 

1. O departamento de relación con empresas estará composto polos titores ou 
as titoras de formación en centros de traballo do centro integrado, e será presidido 
por un profesor ou un profesora con destino definitivo, por designación da dirección 
do centro, que exercerán de xefe ou xefa do departamento. 

2. Son competencias deste departamento: 
a) Establecer as relacións para a concreción dos convenios ou acordos de cola-

boración coas empresas do ámbito socio-produtivo para a realización das activida-
des do centro integrado. 

b) Establecer os convenios ou acordos con empresas, entidades ou institucións 
para a realización do módulo de formación en centros de traballo, informando os 
titores e as titoras de formación en centros de traballo, e colaborando con eles. 

c) Establecer os acordos con empresas para a transferencia de innovación tec-
nolóxica, en colaboración co coordinador de innovación e formación do profesora-
do. 

d) Detectar as necesidades de actualización de equipamentos do centro, a tra-
vés do coñecemento da realidade empresarial do contorno. 

e) Supervisar e dirixir os programas de formación en centros de traballo. 
f) Asesorar as persoas responsables das titorías de formación en centros de tra-

ballo en todos os apartados necesarios para unha correcta realización deste módu-
lo de prácticas nas empresas. 

g) Controlar, supervisar e valorar as actividades levadas a cabo polas persoas 
responsables da titoría de formación en centros de traballo dos ciclos formativos e 
programas de cualificación profesional.  

h) Potenciar mediante a relación con empresas a inserción laboral do alumnado 
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do centro. 
i) Difundir e promover o coñecemento das cualificación adquiridas a través da 

formación impartida no centro integrado entre o sector empresarial corresponden-
te, favorecendo a mellora da calidade e da competividade do centro.  

j) Tramitar para o seu grupo de alumnado a documentación relativa á formación 
en centros de traballo, baixo a supervisión do xefe ou da xefa de departamento de 
relación con empresas.  

k) Elaborar a programación do departamento e a memoria que avalíe todas as 
actuacións, coas correspondentes propostas de mellora de cara ao futuro. 

l) Aqueloutras funcións que a consellería competente ou a dirección do centro lle 
poidan asignar. 

Artigo 32º. Departamento de acreditación e probas. 

1. O departamento de acreditación e probas estará composto polos xefes ou as 
xefas de departamento da área de formación, e o xefe ou a xefa do departamento 
de información e orientación profesional, e será presidido por un profesor ou unha 
profesora con destino definitivo, por designación da dirección do centro, que exer-
cerán de xefe ou xefa do departamento. 

2. Son competencias deste departamento: 
a) Coordinar, organizar, realizar o seguimento e avaliar o desenvolvemento do 

procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación 
da competencia profesional. 

b) Coordinar, organizar, realizar o seguimento e avaliar o desenvolvemento de 
calquera proba que se realice no centro, de acordo coa convocatoria da Adminis-
tración. 

c) Proporlle á xefatura da área de calidade, innovación e orientación profesional 
a composición de asesores e asesoras, e comisións de avaliación para participar 
no procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación das 
competencias profesionais. 

d) Proporlle á xefatura da área de calidade, innovación e orientación profesional 
a composición do equipo de profesorado na realización e na avaliación das probas 
convocadas pola Administración competente.  

e) Coordinar e realizar o seguimento das reclamacións, de ser o caso, que afec-
ten os procedementos para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certi-
ficación da competencia profesional, e as probas que a Administración correspon-
dente convoque, de acordo coas deliberacións das comisións ou os membros da 
familia profesional participantes nos procesos, e elaborar os informes pertinentes.  

g) Elaborar a programación do departamento e a memoria que avalíe todas as 
actuacións, coas correspondentes propostas de mellora de cara ao futuro. 
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h) Aqueloutras funcións que a Administración competente ou a dirección do cen-
tro lle poidan asignar. 

Artigo 33º. Equipo de dinamización da lingua galega. 

1. Para potenciar o uso da lingua galega constituirase en cada centro integrado 
un equipo de dinamización da lingua galega do que formarán parte os distintos co-
lectivos do centro: 

a) Tres representantes do profesorado, por proposta do claustro de profesorado. 
b) Dous representantes do alumnado, por proposta deste colectivo. 
c) Un representante do persoal non docente, por proposta deste colectivo. 
2. Na constitución deste órgano, tenderase a unha composición equilibrada de 

mulleres e homes. 
3. Os membros do equipo de dinamización da lingua galega serán nomeados 

pola dirección do centro. 
4. É competencia do equipo de dinamización da lingua galega: 
a) Presentar a través do claustro de profesorado propostas ao equipo directivo 

para a fixación de obxectivos de dinamización da lingua galega que se incluirán no 
proxecto educativo. 

b) Deseñar un programa anual de promoción da lingua galega para o logro dos 
obxectivos previstos no proxecto educativo.  

c) Presentarlle á xefatura da área de formación o orzamento de investimento dos 
recursos económicos que lles sexan asignados para a súa aprobación no Consello 
social. 

d) Calquera outra encomendada pola Consellería competente en materia de 
Educación no ámbito das súas competencias. 

Artigo 34º. Comisión de seguridade e saúde laboral. 

1. Constituirase a comisión de seguridade e saúde laboral, que estará dirixida e 
coordinada pola xefatura da área de administración e xestión, coa finalidade de 
establecer a aplicación da normativa de prevención de riscos laborais. 

2. A comisión de seguridade e saúde laboral estará composta polo xefe ou a xe-
fa da área de administración e xestión, os xefes ou as xefas dos departamentos do 
centro, e un representante do persoal non docente con destino definitivo no centro.

3. Son competencias desta comisión: 
a) Elaborar o plan de autoprotección do centro integrado, coordinar a súa im-

plantación e supervisar o seu cumprimento, de acordo coa lexislación. 
b) Planificar e levar a cabo os simulacros de evacuación ou calquera outra acti-
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vidade relacionada coa prevención de riscos, así como elaborar os corresponden-
tes informes de resultados.  

c) Favorecer a información á poboación afectada sobre os riscos aos que está 
sometida e o modo adecuado de actuación, así como fomentar a cultura de pre-
vención na comunidade do centro. 

d) Formular propostas de adquisición de equipamentos e materiais necesarios 
para o desenvolvemento das actividades de seguridade e saúde laboral. 

e) Calquera outra que a dirección do centro lle encomende, relacionada co sec-
tor da prevención de riscos.  

4. A comisión de prevención reunirase polo menos unha vez ao mes, convocada 
polo xefe ou a xefa da área de administración e xestión, que presidirán as reunións 
e redactarán unha acta cos acordos tomados. 

Sección terceira. Coordinadores ou coordinadoras nos centros integrados.  

Artigo 35º. Nomeamento e cesamento dos coordinadores ou coordinadoras. 

1. A función de coordinación será desempeñada por un profesor ou profesora do 
centro integrado, preferentemente con destino definitivo. 

2. A persoa coordinadora será nomeada pola dirección, a proposta da xefatura 
da área correspondente, desempeñarán as súas funcións durante catro anos, re-
novables, se é o caso, e cesará ao final dos mesmos ou cando se dea algunha das 
circunstancias contempladas no artigo 22º deste regulamento. 

3. Cando a persoa responsable da coordinación cese antes de finalizar o perío-
do para o que foi nomeada, a dirección nomeará un representante do profesorado 
polo tempo que quede de mandato, de acordo co procedemento establecido no 
punto anterior. 

Artigo 36º. Funcións do coordinador ou da coordinadora de emprendemento. 

Son funcións do coordinador ou da coordinadora de emprendemento: 
a) Xestionar os viveiros de empresas  e titorizar os proxectos seleccionados en 

base a súa viabilidade,  realizando o seguimento do seu desenvolvemento para 
facilitar a súa posta en funcionamento. 

b) Difundir, promover e apoiar as iniciativas emprendedoras entre todo o alum-
nado do centro.  

c) Coordinar cos centros da súa área de influencia accións de motivación e for-
mación do alumnado que mostre inquedanzas emprendedoras. 

d) Informar aos posibles emprendedores, dos recursos dispoñibles na área de 
emprendemento, tanto on-line como material físico. 
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d) Propoñer cursos de formación e actualización do profesorado implicado nesta 
actividade. 

e) Propoñer estadías ou sesións formativas en empresas ou institucións públicas 
que traballan no sector, en función das necesidades de formación dos participantes 
na actividade de emprendemento. 

f) Crear unha rede de traballo co profesorado do centro e da súa área de in-
fluencia, establecendo bancos de ideas que favorezan o desenvolvemento dos 
sectores do contorno produtivo. 

g) Aqueloutras funcións que lle asigne a xefatura do departamento de informa-
ción e orientación profesional, dentro do seu ámbito de actuación. 

Artigo 37º. Funcións do coordinador ou da coordinadora de programas euro-
peos. 

Son funcións do coordinador ou da coordinadora de programas europeos: 
a) Fomentar os proxectos europeos de colaboración con outros centros, e outras 

entidades e asociacións dentro e fóra do país.  
b) Informar a comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de 

prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos 
formativos, buscando socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os 
programas de intercambios. 

c) Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas europe-
os.  

d) Promover e estudar as propostas de innovación relacionados con programas 
europeos, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para as levar a ca-
bo. 

e) Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participa-
ción do centro nos programas europeos. 

f) Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación 
necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos euro-
peos. 

g) Aqueloutras funcións que lle asigne a xefatura do departamento de calidade e 
innovación, dentro do seu ámbito de actuación. 

Artigo 38º. Funcións do coordinador ou da coordinadora de TIC.  

Son función do coordinador ou da coordinadora de TIC. 
a) Colaborar na implantación, no desenvolvemento e no mantemento dos recur-

sos tecnolóxicos do centro, e nos programas de formación do profesorado.  
b) Fomentar a participación do profesorado do centro na creación de proxectos e 
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actividades de I+D+I, co uso das novas tecnoloxía e a súa difusión no centro. 
c) Establecer relacións con administracións, entidades, empresas e institución 

para o desenvolvemento de actividades ou proxectos relacionadas coas novas 
tecnoloxías. 

d) Promover e coordinar a elaboración e a actualización da páxina web do cen-
tro. 

e) Establecer canles para a difusión e o intercambio de experiencias, proxectos 
e información con outros centros. 

f) Colaborar coa xefatura da área de administración e xestión na xestión e no 
mantemento dos recursos dispoñibles, así como na adquisición de equipamento. 

g) Velar polo mantemento das instalacións e do equipamento informático do cen-
tro. 

h) Realizar propostas para o establecemento das normas de uso das tecnoloxías 
da información dispoñibles no centro. 

i) Promover a biblioteca como un espazo común, de uso e intercambio de expe-
riencias das tecnoloxías da información e da comunicación. 

j) Apoiar o profesorado na integración das TIC nos programas formativos.  
k) Aqueloutras funcións que lle asigne a xefatura do departamento de calidade e 

innovación, dentro do seu ámbito de actuación. 

Artigo 39º. Funcións do coordinador ou da coordinadora de innovación e for-
mación do profesorado. 

Son funcións do coordinador ou da coordinadora de innovación e formación do 
profesorado: 

a) Establecer relacións con administracións, entidades, institucións e empresas 
para o desenvolvemento de proxectos ou actividades de I+D+I. 

b) Tramitar os posibles acordos con administracións, entidades, institucións ou 
empresas de cara á obtención de recursos para o desenvolvemento de proxectos 
ou actividades de I+D+I. 

c) Asesorar os membros do centro acerca das posibilidades de colaboración con 
outras administracións, entidades, institucións ou empresas para o desenvolve-
mento de proxectos de I+D+I. 

d) Recoller necesidades de formación do profesorado e realizar o plan de forma-
ción do profesorado de cada familia profesional do centro integrado.  

e) Programar, planificar e realizar o seguimento da formación específica para a 
actualización do profesorado das familias profesionais con representación no cen-
tro integrado. 

f) Potenciar as accións formativas e a innovación, prioritariamente mediante o 
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uso da aula multimedia, de ser factible. 
g) Potenciar as estadías formativas do profesorado nas empresas. 
h) Asesorar na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a 

participación do profesorado nas actividades de formación e nos proxectos de in-
novación educativa e tecnolóxica, e de investigación. 

i) Xestionar e realizar o seguimento das actividades e dos proxectos de innova-
ción educativa e tecnolóxica, e de investigación. 

j) Aqueloutras funcións que lle asigne a xefatura do departamento de calidade e 
innovación, dentro do seu ámbito de actuación. 

Sección cuarta. Equipos docentes 

Artigo 40º. Equipos docentes: definición, composición e funcións. 

1. No centro crearase un equipo docente por cada ensinanza, que estará consti-
tuído polo profesorado que imparta docencia nela.  

2. Son competencias do equipo docente: 
a) Formularlle ao xefe ou á xefa do departamento correspondente propostas re-

lativas á elaboración da programación. 
b) Elaborar e aprobar a programación, antes da data de comezo do curso da 

oferta.  
c) Reunirse dúas veces no mes, segundo o calendario publicado pola xefatura 

da área de formación, unha delas, polo menos, para realizar o seguimento da pro-
gramación. 

d) Informar sobre as solicitudes de validación, cando llo requira a dirección do 
centro. 

e) Promover a investigación educativa. 
f) Velar por que todos os membros cumpran os protocolos de xestión estableci-

dos polo centro e empreguen a documentación requirida, e achegar propostas de 
mellora. 

g) Aprobar o plan de actividades complementarias para a ensinanza. 
h) Analizar os resultados da avaliación e acordar as medidas necesarias para a 

mellora dos resultados. 
i) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

Artigo 41º. Titorías. 

En cada ciclo formativo a dirección, logo dun informe da xefatura da área de 
formación, designará as titorías de ensinanza, de formación en centros de traballo, 
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e de material. 

Artigo 42º. Funcións das titorías. 

1. Son funcións da titoría de ensinanza: 
a) Titorar o alumnado do curso que teña asignado da ensinanza. 
b) Presidir as avaliacións e redactar as correspondentes actas. 
c) Elaborar a programación da ensinanza, responsabilizarse dela, e enviar unha 

copia, preferentemente en formato dixital, á xefatura do departamento correspon-
dente. 

d) Convocar coa debida antelación as reunións do equipo docente, atendendo 
ao calendario da área de formación. 

e) Presidir as reunións de cada ensinanza, elaborar unha acta onde conste a or-
de do día, os acordos e a relación de presentes, e entregarlle unha copia á xefatu-
ra de formación. 

f) Colaborar co departamento de información e orientación profesional nas tare-
fas que lle asigne a xefatura de formación. 

g) Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo 
alumnado do ciclo formativo. 

h) Colaborar co departamento na identificación da necesidade de colaboración 
de expertos, así como no calendario de intervención.  

i) Informar a xefatura da área de formación acerca de todo o referente ao desen-
volvemento da actividade formativa titorada.  

j) Redactar o informe final de fin de actividade, que se incluirá na memoria do 
departamento da familia profesional correspondente. 

k) Exercer, de acordo coa programación, a coordinación entre os membros do 
equipo docente.  

l) Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnado.  
2. Son funcións da titoría de formación en centros de traballo: 
a) Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración coa persoa res-

ponsable designada para estes efectos polo centro de traballo.  
b) Realizar o seguimento da asistencia do alumnado durante o período de for-

mación en centros de traballo. 
c) Avaliar o módulo en colaboración co equipo docente, tendo en conta o informe 

da persoa designada polo centro de traballo, sobre as actividades realizadas polo 
alumnado durante o período de estadía nese centro.  

d) Manter contactos periódicos coa persoa designada polo centro de traballo, co 
fin de contribuír a que o programa de formación se axuste á cualificación que se 
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pretende.  
e) Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o seu 

grupo de alumnado, e valorar de xeito continuado as actividades correspondentes 
ao programa de formación.  

3. Son funcións da titoría de material: 
a) Propor e remitir á secretaría do centro a distribución da asignación económica 

destinada a estas ensinanzas.  
b) Realizar as compras de material, de acordo co orzamento aprobado e segun-

do o protocolo de compras do centro. 
c) Achegarlle á secretaría toda a documentación das compras para a súa conta-

bilización, segundo o protocolo habilitado polo centro. 
d) Inventariar as aulas e os talleres do ciclo formativo, e propor melloras á xefa-

tura da familia profesional. 

TÍTULO III. Planificación e xestión dos centros integrados. 

Capítulo I. Autonomía dos centros integrados 

Artigo 43º. Autonomía dos centros integrados de formación profesional. 

1. Os centros integrados de formación profesional disporán de autonomía orga-
nizativa, pedagóxica, de xestión económica e de persoal, no marco das normas 
que se recollen neste decreto, no Real decreto 1558/2005, do 23 de decembro, 
polo que se regulan os requisitos básicos dos centros integrados de formación pro-
fesional, e no Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os cen-
tros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Os centros integrados colaborarán nas auditorías e nos controis pertinentes 
que se lles demanden. 

Artigo 44º. Xestión e orzamento dos centros Integrados. 

1. As Administracións competentes disporán dos recursos económicos necesa-
rios para garantir a execución dos plans anuais de cada centro integrado, en fun-
ción do seu proxecto funcional e de acordo coa normativa reguladora das accións 
formativas consideradas nel. Non se admitirá a concorrencia de subvencións, con-
certos e convenios para o orzamento dunha mesma acción formativa ou servizo, e, 
en calquera caso, os centros que desenvolvan ofertas formativas sostidas con fon-
dos públicos estarán suxeitos ás obrigas específicas que se deriven da lexislación 
orzamentaria e ás previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.  

2. A elaboración e a xestión do orzamento dos centros integrados dependentes 
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3. O consello social aprobará o orzamento e o balance anual. 
4. O director ou a directora do centro poderán realizar a contratación dos recur-

sos humanos, a adquisición de bens, a contratación de obras, servizos e outras 
subministracións, cos límites que a normativa correspondente estableza, e poderán 
regular o procedemento interno que permita obter recursos complementarios me-
diante a oferta de servizos.

5. Os custos das actividades formativas de títulos de formación profesional inicial 
e de certificados de profesionalidade que se impartan anualmente no centro serán 
financiados polos departamentos competentes conforme os criterios de gasto es-
tablecidos con carácter xeral para estas ensinanzas na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

6. A xustificación de gasto polas actividades formativas de títulos de formación 
profesional e certificados de profesionalidade realizarase segundo os criterios es-
tablecidos pola consellería competente, de acordo co establecido no punto 2 deste 
artigo. 

7. Os gastos derivados das ofertas formativas vinculadas ou non ao Catálogo 
Nacional de Cualificacións Profesionais, que dean resposta ás necesidades espe-
cíficas de formación de empresarios e traballadores, e que sexan demandadas por 
estes, serán financiadas polos solicitantes conforme o acordo, o convenio ou o or-
zamento que se acorde entre estes e o centro integrado, cos límites que a normati-
va correspondente estableza,  

8. Os recursos aos que se refiren os puntos 4, 5, 6 e 7 incorporaranse ao orza-
mento anual dos centros. 

9. Os centros integrados de formación profesional públicos contarán cun NIF 
propio e diferenciado. 

10. A Administración competente velará para que as actuacións recollidas nos 
proxectos funcionais e nos plans anuais de cada centro se axusten aos seus fins e 
ás súas funcións. 

Capítulo II. Planificación e avaliación da actividade 

Artigo 45º. Proxecto funcional de centro integrado. 

1. O proxecto funcional constitúe o instrumento fundamental na organización e 
na planificación dos centros integrados de formación profesional, e desenvolverase 
consonte as directrices do plan de actuación establecido polo Consello Galego de 
Formación Profesional e polo consello social, baixo a dirección e a coordinación do 
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director ou da directora do centro, e tendo presentes as propostas do claustro do 
profesorado. 

2. O proxecto funcional será revisado anualmente segundo as directrices do plan 
de actuación do Consello Galego de Formación Profesional e do consello social, 
tendo presentes as propostas do claustro de profesorado. 

3. O proxecto funcional incluirá os seguintes aspectos: 
a) Descrición do ámbito económico, social e laboral. 
b) Obxectivos específicos e prioridades de actuación do centro integrado, para 

dar resposta ás necesidades do contorno. 
c) Sistema organizativo do centro. 
d) Procedementos de xestión do centro, baseados nun sistema de mellora conti-

nua. Incluiranse criterios de calidade e indicadores relacionados cos obxectivos do 
proxecto funcional. 

e) Oferta integrada: ensinanzas propias da formación profesional inicial, accións 
de inserción e reinserción laboral das persoas traballadoras, accións de formación 
permanente dirixidas á poboación traballadora ocupada, e calquera outra activida-
de formativa que dea reposta ás necesidades formativas dos sectores produtivos, 
así como ás necesidades individuais e ás expectativas persoais de promoción pro-
fesional, estean ou non referidas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesio-
nais. 

f) Programacións de cada acción formativa existente no centro.  
g) Plan de orientación profesional, que incluirá o plan de acción titorial e que de-

finirá as estratexias de orientación profesional e vinculará a formación recibida coa 
inserción laboral e os mecanismos de acreditación das competencias profesionais 
das accións formativas. 

h) Proxecto lingüístico do centro integrado. 
i) Plan de autoprotección, a súa modificación, de ser o caso, ou a corresponden-

te observación, segundo a normativa. 
j) Dispoñibilidade e accesibilidade aos servizos e ás instalacións do centro. 
k) Dereitos e deberes do alumnado. 
l) Calquera outro proxecto ou plan que o centro integrado pretenda desenvolver. 
4. A inspección educativa supervisará o proxecto funcional para comprobar a 

súa adecuación ao establecido nas disposicións vixentes, e formulará, de ser o ca-
so, as suxestións que estime oportunas con indicación das correccións proceden-
tes.  

5. O proxecto funcional será aprobado polo consello social.  

Artigo 46º. Plan anual e memoria anual do centro integrado. 
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1. O equipo directivo do centro integrado, baixo a dirección e a coordinación do 
director ou da directora do centro, e de acordo co proxecto funcional, elaborará o 
plan anual do centro integrado, que terá en conta as propostas do claustro de pro-
fesorado. 

2. O plan anual incluirá os seguintes aspectos: 
a) Obxectivos específicos que o centro integrado se propón conseguir no curso 

académico correspondente, tomando como referencia o proxecto funcional e a 
memoria anual do curso anterior.  

b) Medidas e recursos dispoñibles para a consecución dos obxectivos propostos.  
c) Orzamento anual. 
d) Plans anuais das áreas funcionais, que rexistrarán para cada área os obxecti-

vos perseguidos, as actividades que se vaian desenvolver, os recursos previstos, o 
orzamento, os procedementos de xestión, así como os mecanismos de avaliación 
e demais aspectos requiridos na mellora continua. 

e) Programación da actuación dos departamentos do centro. 
f) Programa de promoción da lingua galega e linguas estranxeiras. 
g) Horario do centro integrado, do persoal docente e do non docente, de aten-

ción ao público e de atención titorial. 
h) Programa anual de formación do profesorado. 
3. A inspección educativa supervisará o plan anual para comprobar a súa ade-

cuación ao establecido nas disposicións vixentes, e formulará, de ser o caso, as 
suxestións que estime oportunas, con indicación das correccións procedentes. 

4. As administracións competentes velarán polo correcto desenvolvemento do 
plan anual do centro.  

5. O equipo directivo establecerá un calendario que permita a avaliación, por 
parte do consello social e do claustro de profesorado, do plan anual e do seu grao 
de cumprimento. As conclusións máis salientables serán recollidas na memoria 
anual, elaborada polo equipo directivo baixo a supervisión e a coordinación do di-
rector ou da directora do centro, e que se lle remitirá á Administración competente 
a través da inspección educativa. 

6. A estrutura da memoria anual será semellante á establecida para o plan 
anual, e referenciará calquera modificación introducida durante o curso, de ser o 
caso, así como as súas causas. 

7. O equipo directivo incorporará á memoria anual os informes presentados por 
cada área funcional, que recollerán a avaliación do grao de consecución dos ob-
xectivos propostos no plan anual, con análise das dificultades e dos resultados ob-
tidos, proporán solucións e extraerán as conclusións oportunas. 

8. O plan anual será aprobado polo Consello Social, e será de obrigado cumpri-
mento para todas as persoas que traballan no centro integrado. A memoria anual 
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será aprobada polo consello social. 

Artigo 47º. Proxecto lingüístico do centro integrado 

1. Os centros integrados de formación profesional establecerán os procedemen-
tos que aseguren que o alumnado acade a competencia lingüística en ambas dúas 
linguas oficiais.  

2. Igualmente, establecerán obxectivos xerais e liñas de actuación deseñadas 
especificamente para o fomento da lingua galega. 

3. O proxecto lingüístico será elaborado polo equipo directivo e pola persoa co-
ordinadora do equipo de dinamización da lingua galega. 

4. O proxecto lingüístico do centro integrado estará, en todo caso, ao establecido 
na normativa de aplicación. 

Artigo 48º. Programa de promoción da lingua galega. 

Para o logro dos obxectivos establecidos no proxecto funcional, o departamento 
de dinamización de idiomas, elaborará un programa de promoción da lingua gale-
ga, que contemplará, alomenos, os aspectos seguintes: 

a) Os obxectivos para o curso académico, que deberán estar en consonancia 
cos establecidos no proxecto lingüístico do centro integrado.  

b) As medidas para potenciar o uso da lingua galega no centro, a súa secuencia 
e temporalización. 

c) Os recursos dos que se dispón para o desenvolvemento das medidas propos-
tas. 

d) Os procedementos para que o equipo coordine, valore e revise, alomenos tri-
mestralmente, o desenvolvemento do programa. 

e) Os procedementos para realizar a avaliación interna do programa de promo-
ción da lingua galega. 

Artigo 49º. Ofertas formativas 

1. As ofertas de accións formativas de formación profesional irán dirixidas á ad-
quisición e á mellora das competencias e das cualificacións profesionais, promo-
vendo a formación permanente. 

2. Os centros integrados de formación profesional impartirán as ofertas referidas 
ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, tanto de títulos de formación 
profesional como de certificados de profesionalidade, de conformidade co que es-
tablece a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, e de conformidade coa normativa 
estatal e autonómica. 

3. Os centros integrados de formación profesional poderán impartir outras ac-



                                                                                       

Páxina 42 de 44 
 

cións formativas non vinculadas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesio-
nais. 

4. Os centros integrados de formación profesional poderán impartir, así mesmo, 
outras ofertas formativas, vinculadas ou non ao Catálogo Nacional de Cualifica-
cións Profesionais, relacionadas coas familias profesionais que se impartan no 
centro e que dean resposta ás necesidades específicas de formación de empresa-
rios e traballadores, e sexan demandadas por estes. 

5. As ofertas formativas de títulos de formación profesional e de certificados de 
profesionalidade deberán ser autorizadas polas administracións competentes. 

6. As ofertas destas ensinanzas poderanse flexibilizar de xeito que lles permitan 
ás persoas adultas a posibilidade de combinaren o estudo e a formación coa acti-
vidade laboral e con outras actividades, respondendo así ás necesidade e aos inte-
reses persoais. Para isto, estas ensinanzas poderanse ofrecer de xeito completo 
ou parcial, e por unidades formativas de menor duración. 

Artigo 50º. Procedemento de recoñecemento e acreditación da competencia 
profesional 

1. Os centros integrados de formación profesional públicos participaran nos pro-
cedementos de recoñecemento da competencias profesional adquirida por expe-
riencia laboral ou por vías non formais de formación, tomando como referencia o 
Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, correspondentes ás familias pro-
fesionais que teñan autorizadas. 

2. Os procedementos de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación 
da competencia profesional desenvolveranse de acordo coa normativa. 

Artigo 51º. Horario xeral do centro integrado. 

1. Atendendo ás peculiaridades de cada centro e ao mellor aproveitamento das 
actividade e das ensinanzas impartidas, a dirección, oído o claustro de profesora-
do, proporalle ao consello social para a súa aprobación o horario xeral do centro, 
de xeito que garanta a realización de todas as actividades programadas no proxec-
to funcional do centro. 

2. O horario xeral do centro especificará: 
a) Xornada escolar e laboral, que ademais das actividades formativas deben 

permitir a realización de cantas actividades complementarias se programen. 
b) Horas e condición en que estará dispoñible para o alumnado e para o público 

en xeral cada servizo e cada instalación dos centro. 
c) Horas alleas á xornada escolar ou laboral, e as condición en que o centro per-

manecerá aberto. 
3. A xornada laboral do persoal docente do centro integrado poderá axustarse ás 
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necesidades da organización das actividades formativas desenvolvidas polo cen-
tro. 

4. Logo de aprobado o horario xeral do centro, poderá ser modificado nas condi-
cións que a consellería competente estableza. 

 

Disposición adicionais 

Primeira. Departamento de orientación. 

Os centros integrados de formación profesional substitúen o departamento de 
orientación, regulado polo Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a 
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, polo de-
partamento de Información e Orientación Profesional segundo o recollido no artigo 
28º deste decreto. 

Segunda. Exención de actividades incompatibles. 

O profesorado que estea a participar en actividades derivadas das funcións pro-
pias dos centros integrados, quedará exento doutras actividades derivadas, da súa 
condición de funcionario ou funcionaria, sempre que estas poidan ser coincidentes 
no tempo. 

Terceira. Centros integrados de titularidade privada.  

Os centros integrados de titularidade privada, con ou sen réxime de concerto, 
será aplicable este regulamento segundo o establecido no artigo 22º do Decreto 
266/2007, do 28 de decembro. Asi mesmo, para estes centros aplicaranse todos 
aqueles aspectos que non contraveñan a súa lexislación específica 

Cuarta. Capacitacións e carnés profesionais. 

Os centros integrados de formación profesional poderán desenvolver accións 
encamiñadas á obtención de carnés profesionais, certificados de capacitación pro-
fesional ou calquera outro tipo de habilitación que sexa competencia da Xunta de 
Galicia, e para as que estean debidamente autorizados. 

 

Disposicións derradeiras 

Primeira. Normativa de aplicación supletoria. 

Para o non regulado nesta norma serán de aplicación as normas específicas que 
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regulan cada oferta formativa. 

Segunda. Desenvolvemento. 

Habilítanse as persoas titulares das consellerías de Educación e Ordenación 
Universitaria, e de Traballo e Benestar, para procederen ao desenvolvemento des-
te decreto nos seus respectivos ámbitos competenciais. 

Terceira. Entrada en vigor. 

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Dia-
rio Oficial de Galicia. 

 
 
 

– Santiago, __ de ________ de dous mil dez 
 
 

       Alberto Núñez Feijóo 
Presidente 

 
Jesús Vázquez Abad 
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 
 
 
 
 


