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1.1.

Planos, localización e acceso
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1.2.

Oferta educativa

1.2.1. Réxime ordinario na modalidade presencial:
Formación profesional básica
 CBMAM Carpintaría e moble, 18 prazas
Grao medio
 CMMAM01Carpintaría e moble 22 prazas (Mañá)
 CMTMV01 Carrozaría 22 prazas (Mañá)
 CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 22 prazas (Mañá)
 CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 22 prazas (Tarde)
 CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 22 prazas (Mañá)
 CMELE02 Instalacións de telecomunicacións (2º curso) 22 prazas (Tarde )
 CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 22 prazas (Mañá)
 CMQUI02 Operacións de laboratorio 22 prazas (Mañá)
 CMFME02 Soldadura e caldeiraría 22 prazas (Mañá)
Grao superior
 CSELE03 Automatización e robótica industrial 22 prazas (Mañá)
 CSTMV01 Automoción 22 prazas (Mañá)
 CSFME02 Construcións metálicas 22 prazas (Mañá)
 CSMAM01 Deseño e amoblamento 22 prazas (Mañá)
 CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade 22 prazas (Mañá)
 CSELE04 Mantemento electrónico 22 prazas (Mañá)
 CSIMA03 Mecatrónica industrial 22 prazas (Mañá)
 CSSEA04 Química e saúde ambiental 22 prazas (Tarde)
 CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos 22 prazas (Mañá)
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 CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 22 prazas (Mañá)
Cursos de Especialización
 SELE51 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación
1.2.2. Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Oferta de ciclo completo
Grao superior

 ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade (Tarde)
– MP0065. Mostraxe e preparación da mostra. 213 horas.
– MP0066. Análises químicas. 320 horas.
– MP0069. Ensaios fisicoquímicos. 160 horas.
– MP0070. Ensaios microbiolóxicos. 160 horas.
– MP0074. Formación e orientación laboral. 107 horas.
– MP0067. Análise instrumental. 226 horas.
– MP0068. Ensaios físicos. 123 horas.
– MP0071. Ensaios biotecnolóxicos. 105 horas.
– MP0072. Calidade e seguridade no laboratorio. 123 horas.
– MP0075. Empresa e iniciativa emprendedora. 53 horas.
– MP0073. Proxecto de laboratorio de análise e de control de calidade. 26 horas.
– MP0076. Formación en centros de traballo. 384 horas.
Oferta parcial de módulos dun ciclo
Grao medio

 ZMFME02 Soldadura e caldeiraría (Tarde)
– MP0096 Formación e orientación laboral. 107 horas.
– MP0007 Interpretación gráfica. 133 horas.
– MP0092 Mecanizado. 160 horas.
– MP0091 Trazado, corte e conformación. 213 horas.
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Grao superior

 ZSTMV01 Automoción (Tarde)
– MP0300 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas.
– MP0299 Formación e orientación laboral 107 horas.
– MP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade 240 horas.
– MP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos 133 horas.
1.2.3. Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo
Grao medio

 ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
– MP0232 Automatismos industriais. 213 horas. 50 prazas.
– MP0233 Electrónica. 107 horas. 50 prazas.
– MP0234 Electrotecnia. 213 horas. 50 prazas.
– MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora. 53 horas. 50 prazas.
– MP0241 Formación e orientación laboral. 107 horas. 50 prazas.
– MP0237 Infraestru. comúns de telecomunica. en vivendas e edificios. 123 horas. 50 prazas.
– MP0236 Instalacións de distribución. 155 horas. 50 prazas.
– MP0238 Instalacións domóticas. 123 horas. 50 prazas.
– MP0235 Instalacións eléctricas interiores. 320 horas. 50 prazas.
– MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas. 53 horas. 50 prazas.
– MP0240 Máquinas eléctricas. 123 horas. 50 prazas.
Grao superior

 ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
– MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunic. 107 horas. 50 prazas.
– MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións. 240 horas. 50 prazas.
– MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora. 53 horas. 50 prazas.
– MP0559 Formación e orientación laboral. 107 horas. 50 prazas.
– MP0555 Redes telemáticas. 105 horas. 50 prazas.
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– MP0554 Sistemas de produción audiovisual. 174 horas. 50 prazas.
– MP0556 Sistemas de radiocomunicacións. 105 horas. 50 prazas.
– MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil. 133 horas. 50 prazas.
– MP0552 Sistemas informáticos e redes locais. 213 horas. 50 prazas.
– MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital. 123 horas. 50 prazas.
– MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións. 160 horas. 50 prazas.
– MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións. 70 horas. 50 prazas.
Oferta parcial de módulos dun ciclo
Grao superior

 ZSELE03 Automatización e robótica industrial.
– MP0963 Documentación técnica. 107 horas. 50 prazas.
– MP0970 Formación e orientación laboral. 107 horas. 50 prazas.
– MP0964 Informática industrial. 107 horas. 50 prazas.
– MP0961 Sistemas de medida e regulación. 133 horas. 50 prazas.
– MP0962 Sistemas de potencia. 186 horas. 50 prazas.
1.2.4. Réxime para formación profesional dual:
 ZSIMA03 Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa: Financiera Maderera S.A. e
FORESA Industrias Químicas del noroeste S.A. (2º ano)
– MP0938 Elementos de máquinas. 107 horas.
– MP0939 Procesos de fabricación. 213 horas.
– MP0942 Procesos e xestión de mantemento e calidade. 105 horas.
– MP0943 Integración de sistemas. 157 horas.
 ZMMAM03 e ZMQUI021 Procesamento e Transformación da Madeira e Operacións de
Laboratorio1 coa colaboración da empresa: Financiera Maderera S.A. (1º ano)
– MP1644 Formación e orientación laboral. 107 horas.
– MP0538 Materiais en carpintaría e moble. 133 horas.
– MP1638 Aserrado e despezamento da madeira. 374 horas.
– MP1639 Tratamentos da madeira. 293 horas.
– MP1256 Ensaios de materiais. 123 horas.
1
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– MPI013 Lingua estranxeira profesional I. 53 horas.
 ZSFME02 Construccións metálicas coa colaboración da empresa: Aluminios Cortizo, S.A.U.,
Extrusionados Galicia, S.A.U., Sistemas técnicos del accesorio y componentes S.L. (STAC SL)
e CABEAL S.L. (1º ano)
– MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica. 213 horas.
– MP0246 Deseño de construcións metálicas. 267 horas.
– MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas. 213
horas.
– MP0251 Formación e orientación laboral. 107 horas.
 ZSELE02 Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos coa colaboración da empresa: Televés
S.A.U.(1º ano)
– MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións. 240 horas.
– MP0552 Sistemas informáticos e redes locais. 213 horas.
– MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións. 160 horas.
– MP0559 Formación e orientación laboral. 107 horas.
– MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións. 70 horas.
– MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil. 133 horas.
 ZSMAM01 Deseño e Amoblamento coa colaboración da empresa: Carpintería Ramón García,
S.A. (1º ano)
– MP0987 Automatización en carpintaría e moble. 187 horas.
– MP0983 Fabricación en carpintaría e moble. 213 horas.
– MP0982 Procesos en industrias de carpintaría e moble. 133 horas.
– MP0984 Representación en carpintería e moblaxe. 213 horas.
– MP0990 Xestión da produción en carpintaría e moble. 107 horas.
– MP0992 Formación e orientación laboral. 107 horas.
 ZMENA01 Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración da empresa Viaqua
Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.(1º ano)
– MP1559 Implantación en redes de auga. 107 horas.
– MP1561 Instalacións eléctricas en redes de auga. 133 horas.
– MP1562 Técnicas de mecanizado e unión. 133 horas.
– MP1563 Montaxe e posta en servizo de redes de auga. 186 horas.
– MP1564 Calidade da auga. 107 horas.
– MP1567 Hidráulica e redes de auga. 80 horas.
– MP1570 Formación e orientación laboral. 107 horas.
CIFP Politécnico de Santiago
r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela
A Coruña – 15706. Tfno: 881867601, Fax: 881867638
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el
programa Erasmus +
de la Unión Europea
Páxina 10 de 31

 ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade coa colaboración das empresas:
Fundación Centro Tecnológico de investigación Multisectorial,(CETIM) (BIOGA), CZ
Veterinaria, S.A. (BIOGA), GalChimia, S.A. (BIOGA), Dairylac, S.L:. (BIOGA), Applied Mass
Spectrometry Laboratory S.L.U., Lonza Biologics Porriño, S.L.,ABCR Laboratorios, S.L e
Hifas da terra, S.L.(1º ano)
– MP0066 Análises químicas. 320 horas.
– MP0070 Ensaios microbiolóxicos. 160 horas.
– MP0065 Mostraxe e preparación da mostra. 213 horas.
– MP0074 Formación e orientación laboral. 107 horas.
 ZMTMV01 Carrozaría coa colaboración das empresas: Talleres V Auto multimarca, S.L.U.,
Talleres Bacarfu, S.L., Compostela Car Service, S.L.U., NS motor Ordes, S.L.,Talleres Muñiz,
Talleres Visancar, S.L., Perol y Codesido S.L., Integral Motor 3 Estrada, S.L.L., Recarey y
Vázquez, S.L.,Talleres Gres, S.C., Talleres Chancela, S.L., Talleres Pardal, S.L., Talleres Cholo,
S.L., Tronicauto Automoción del Noroeste, S.L.U. e Talleres Noya. (1º ano)
– MP0254 Elementos amovibles. 212 horas.
– MP0255 Elementos metálicos e sintéticos. 267 horas.
– MP0260 Mecanizado básico. 107 horas.
– MP0257 Preparación de superficies. 172 horas.
– MP0261 Formación e orientación laboral. 107 horas.
 ZSELE03 Sistemas Electrotécnicos e Automatizados coa colaboración da empresa: Eurostars
Hotel Company, S.L.U.(1º ano)
– MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas. 240 horas.
– MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos. 213 horas.
– MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas. 213 horas.
– MP0527 Formación e orientación laboral. 107 horas.
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Investimento do fondo social europeo (FSE)
O Fondo Social Europeo é un dos fondos estruturais creados pola Unión Europea para promover o
desenvolvemento harmonioso do conxunto da Comunidade e reforzar a súa cohesión económica e
social. En 1986 España incorpórase á Unión Europea. Desde entón Galicia vén sendo unha das
comunidades autónomas máis receptoras das axudas do Fondo Social Europeo.
Unhas axudas cuxos beneficiarios últimos son as persoas. Emprendedores novos, persoas
desempregadas, con dificultades especiais, en situación de minorías ou discriminadas foron e
seguen sendo a maior preocupación do Fondo Social Europeo. A eles é a quen van dirixidas as
axudas. Porque o Fondo Social Europeo é o instrumento financeiro da Unión Europea creado para
apoiar e reforzar as políticas de emprego dos Estados pertencentes á Europa comunitaria.

ESTE CENTRO TEN ACTIVIDADES COFINANCIADAS COS FSE
O Fondo Social Europeo inviste no teu futuro
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Organigrama funcional
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Política de calidade
Presentámosche a nosa política de calidade e convidámoste a participar coa túa opinión a través da
caixa de suxestións. Contribuirás deste xeito á mellora do noso sistema de xestión da calidade.
Os Centros Integrados de Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia, teñen unha
implicación e compromiso claro coa calidade como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.
Misión

A nosa Misión descríbese nos seguintes puntos:
 A cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida, mediante o establecemento
dunha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade, e adaptada as demandas da
poboación e as necesidades xeradas polo mundo produtivo.
 Cando proceda, no marco do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional, a
contribución a avaliación e a acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas
a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación, promovendo así a valoración
social do traballo.
 A prestación dos servizos de información e de orientación profesional as persoas para tomar as
decisións máis axeitadas respecto das súas necesidades de formación profesional en relación co
ámbito produtivo en que se desenvolvan.
 O establecemento dun espazo de cooperación entre o sistema de formación profesional e o
ámbito produtivo sectorial e local, para desenvolver e extender unha cultura da formación
permanente, contribuíndo a prestixiar a formación profesional.
 O fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con especial incidencia na
erradicación de prexuízos.
 A facilitación do acceso da mocidade ao primeiro emprego, así como da conservación e a
mellora do posto de traballo dos traballadores e das traballadoras, mediante unha oferta
formativa de calidade que promova a aprendizaxe permanente e a capacidade de adaptación aos
cambios sociais, organizativos e tecnolóxicos que se manifestan nos sectores produtivos da nosa
comunidade.
 O impulso e mellora das aptitudes e das competencias do alumnado, promovendo proxectos de
mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, nun contexto europeo.
Visión

Como Centros Integrados de Formación Profesional daremos unha formación integral ao noso
alumnado que lle facilite a participación activa e responsable como cidadáns, para o que
ofreceremos unha oferta formativa completa e de calidade que conduza a obtención de títulos de
formación profesional e a acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral nos distintos subsistemas de formación profesional, atendendo as necesidades –
en constante evolución e cambio- que demanda o mercado de traballo do noso entorno,
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consolidando vínculos con todas as empresas do sector así como ofrecendo unha formación integral
os nosos alumnos/as que lles facilite a participación activa e responsable como cidadáns.
Valores

Por isto, orientamos as nosas accións para:
 Fomentar valores de convivencia, cooperación e respecto.
 Ofrecer uns servizos educativos de calidade a comunidade educativa de cada Centro Integrado
de Formación Profesional.
 Mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados, a través da innovación e o traballo en
equipo, para crear valor os nosos usuarios mediante un sistema de calidade total.
 Lograr a satisfacción da comunidade educativa buscando atender as súas necesidades e
adiantándonos as súas expectativas, observando o cumprimento da misión, visión e valores da
institución.
 Ofrecer as cualificacións profesionais requiridas para dar resposta as necesidades e demandas do
noso ámbito produtivo.
 Optimizar os recursos públicos dispoñibles, fundamentados nas novas tecnoloxías, para
reproducir procesos produtivos respectuosos co medio e coa prevención de riscos laborais, cun
profesorado axeitadamente formado tanto na didáctica coma nas innovacións técnicas.
 Fomentar o espírito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empresariais.
 Contribuír ao logro das actuacións e obxectivos de calidade establecidos no Plan Estratéxico da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 Desenvolver vínculos co sistema produtivo do contorno (sectorial, comarcal ou local) nos
ámbitos seguintes:
– Formación do persoal docente de formación profesional (mediante estadías en empresas
punteiras).
– Formación do alumnado en centros de traballo e realización doutras prácticas profesionais.
– Orientación profesional e laboral.
– Participación de profesionais do sistema produtivo na implantación de docencia (expertos e
expertas).
– Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos traballadores e
traballadoras así como a informar e orientar as persoas usuarias, tanto a título individual
como colectivamente, para facilitar o acceso, a mobilidade e o progreso nos intercambios
formativos profesionais, en colaboración cos servizos públicos de emprego.
Esta Política de Calidade, servirá de marco de referencia para establecer e revisar o Plan
Estratéxico e os Obxectivos de calidade.
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Será revisada como mínimo anualmente nas reunións de revisión pola Dirección dos CIFP de
Galicia para verificar a súa adecuación a forma real de traballo dos Centros Integrados de
Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia.
Co fin de que sexa coñecida por todo o persoal dos centros, a Política de Calidade será expostas
publicamente nas instalacións dos CIFP e divulgada publicamente por calquera outro medio.
Ligazón á Política de Calidade na web do Centro:
http://www.politecnicodesantiago.es/calidadeinnovacion_xestion

5

Dereitos e deberes do alumnado
Están recollidos na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa (DOG 15/06/2011) e o decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se denvolve a lei 4/2011
(DOG 27/01/2015).

6

Normas de convivencia no centro
O CIFP Politécnico de Santiago establece as seguintes normas internas de obrigado cumprimento:
Equipos de protección individual EPI´s
 Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura de área o EPI
necesario para cada ciclo formativo, ou para o conxunto de ciclos da familia profesional,
segundo corresponda.
 Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional darán a coñecer ao
alumnado a composición dos EPI.
 A súa adquisición correrá a cargo do alumno.
 O seu uso é obrigatorio.
 Baixo ningunha circunstancia se poderá acceder ás instalacións que precisen de estes equipos
sen os mesmos.
 As ausencias a clase por este motivo, contabilizaranse como faltas de asistencia.
Roupa de traballo.
 Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura de área a roupa de
traballo necesaria.
 Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional darán a coñecer ao
alumnado as características da roupa de traballo.
 A súa adquisición correrá a cargo do alumno.
 O seu uso é obrigatorio.
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Ferramenta do alumno.
 Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura de área a ferramenta
individual necesaria para cada ciclo formativo, ou para o conxunto de ciclos da familia
profesional, segundo corresponda.
 Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional darán a coñecer ao
alumnado a composición da ferramenta necesaria.
 A súa adquisición correrá a cargo do alumno.
 O seu uso é obrigatorio.
Aparcamento.
 O centro non dispón de aparcamento para o alumnado.
 No caso de incumprimento desta norma aplicaranse as medidas correctoras correspondentes,
aplicando o Real Decreto 732/1995.
 O incumprimento reiterado desta norma poderá constituír unha falta grave, aplicándose neste
caso as medidas correctoras recollidas no RD 732/1995.
 Nas proximidades do centro, o Concello dispón dun amplo aparcamento gratuito.
 http://www.santiagoturismo.com/servizos-basicos/rea-de-libre-estacionamiento-santa-marta
 A súa situación indícase na seguinte imaxe:

En caso de dúbida, remitimos ao alumnado ás Normas de Organización e Funcionamento (NOF):
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http://www.politecnicodesantiago.es/system/files/arquivos_dir/nof-normas_de_organizacion_e_funcionamento.pdf

e ao Plan de Convivencia:
http://www.politecnicodesantiago.es/system/files/arquivos_dir/plan_de_convivencia.pdf

Este curso académico 2021-2022 estará marcado pola pandemia de nivel mundial do COVID-19,
polo que o alumnado debe consultar periodicamente a información que se publicará na seguinte
ligazón da páxina web:
https://www.politecnicodesantiago.es/present_covid19

7

Servizos do centro
Servizos propios de cada departamento e coordinación, aos que o alumnado poderá acceder a través
da páxina web do centro, ou da consulta directa aos seus responsables.

7.1.

Biblioteca
O centro dispón dunha biblioteca cuns fondos importantes, tanto dende o punto de vista xeral como
técnico, estes fondos amplíanse cada curso seguindo as propostas dos distintos departamentos.

7.2.

Comedor
O centro non dispón deste servizo.

7.3.

Residencia
O centro non dispón deste servizo.

7.4.

Outros
O centro dispón dunha ampla cafetería, en réxime de concesión externa.

8

Calendario escolar
O calendario escolar está recollido na: Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario
escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Un resumo do mesmo é o que se recolle no seguinte cadro:
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8.1.

Calendario de avaliacións curso 2021-2022

8.1.1. Ciclos formativos
1º Curso de ciclos de réxime ordinario e réxime de persoas adultas

 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 17, entrega de notas 21 de
decembro.
 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31 de marzo, entrega de notas 1
de Abril.
 3ª Avaliación (Do 1 de abril ao 9 de xuño), avaliación día 9, entrega de notas 10 de xuño.
 Período de recuperación (Do 10 ao 22 de xuño).
Avaliación final ciclos de 1º ano e modulares 23 de xuño, entrega de notas 27 de xuño.
Reclamacións 28 e 29 de xuño.
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Ciclos de 2º ano

 Período da FCT de setembro a ser posible, inicio antes do 10 de setembro.
 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de
decembro.
 Período da FCT de xaneiro, inicio 10 de xaneiro.
 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 28 de marzo), avaliación día 28 de marzo, entrega de notas
29 de marzo.
 Período da FCT de marzo, do 4 de abril ao 20 de xuño.
 Recuperación (do 29 de marzo ao 21 de xuño).
Avaliación final ciclos de 2º ano 27 de xuño , entrega de notas 28 de xuño. Reclamacións 29 e
30 de xuño.
8.1.2. FP Básica
FP Básica de 1º ano
 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 17, entrega de notas 21 de
decembro.
 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31, entrega de notas 1 de abril.
 3ª Avaliación (Do 1 de abril ao 31 de maio), avaliación 31 de maio.
 Avaliación final 9 de xuño, entrega de notas 10 de xuño. Reclamacións 13 e 14 de xuño.
 Avaliación extraordinaria 23 de Xuño 2022, entrega de notas día 27. Reclamacións 28 e 29 de
xuño.
FP Básica de 2º ano
 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de
decembro.
 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 8 de abril), avaliación día 19, entrega de notas 20 de abril.
 Recuperación (Do 20 de abril ao 21 de xuño).
 Avaliación final 27 de xuño, entrega de notas día 28 .Reclamacións 29 e 30 de Xuño
 FCT ordinaria, 25 de abril o 21 de xuño.
 FCT extraordinaria setembro 2022, inicio antes do 09 de setembro. 2º ano.
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8.1.3. FP Dual
 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de Decembro) Avaliación o 17 de Decembro
 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31 de marzo, entrega de notas 1
de Abril.
Inicio formación na empresa:
 Automoción (3º ano) do 10 de Xaneiro ao 31 de agosto.
 Mecatrónica industrial (FINSA) do 1 de Marzo ao 31 de agosto.
 Procesamento e transformación da madeira (FINSA) do 1 de abril ao 31 de agosto.
 Construcións metálicas (Varios) do 1 de abril ao 31 de agosto.
 Sistemas de telecomunicacións e informáticos (Televes) 1 de abril ao 31 de agosto.
 Deseño e amoblamento carpintería (Ramón García) do 1 de Marzo ao 31 de agosto.
 Carrozaría (Varios) do 1 de abril ao 31 de agosto.
 Laboratorio de análise e Control de Calidade (Varias) do 14 de Marzo ao 31 de agosto.
 Redes e estacións de tratamento de augas 1 de abril ao 31 de agosto.
Avaliacións
 3ª Avaliación día 2 de setembro de 2022.
 Avaliación final 8 de Setembro de 2022.

9

Horario
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10 Información de interese
Toda a información que poida resultar de interese para o alumnado estará colgada na páxina web do
centro, aínda así, incorporamos a esta guía aquela que consideramos de especial interese polas súas
consecuencias.

10.1. Validacións e exencións
As solicitudes de validación presentaranse perante a dirección do centro educativo dentro dos
primeiros vinte días contados desde o comezo das clases.
O documento de solicitude podes pedilo na Oficina ou descargalo na sección do DIOP na web do
CIFP. Nel deberás especificar estudios realizados e os módulos que desexas validar.
Ademais da solicitude deberás presentar o certificado de estudios (orixinal) que aportas.
É moi conveniente que entregues persoalmente a solicitude na Oficina do centro, para que poidan
comprobar os requisitos.
Se non podes entregala na Oficina fai unha fotocopia da solicitude, mete todos os documentos nun
sobre aberto dirixido a: ‘CIFP Politécnico de Santiago, 133, 15706 Santiago de Compostela (A
Coruña)’, vai a Correos e fai o envío por correo certificado, e pide que che sellen a fotocopia, coa
que te quedarás ti. No prazo de dous ou tres días chama á Oficina e pregunta se chegou a túa
documentación e se está correcta.
Todo o que se alegue para a validación ten que estar cumplido antes da matrícula.
Recorda que o prazo son 20 días desde o comezo das clases. Por tanto axiliza os trámites para que
todo estea rematado antes dese día.
Validación de estudios universitarios

Toda a documentación correspondente farase en castelán. A solicitude de instancia podes pedila na
Oficina ou descargala na sección do DIOP na web do CIFP. Hai que poñer especial atención aos
códigos e denominación dos módulos que se queren validar. Ademais da solicitude débese
acompañar o certificado de estudios orixinal (e fotocopia para compulsar, no seu caso) e os
programas oficiais das asignaturas cursadas na universidade (selladas polo Departamento), todo en
castelán.

10.2. Faltas de asistencia
Perda do dereito á avaliación continua nos ciclos de grao medio e de grao superior.
(Resolución do 18 de xuño de 2021).

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que
implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da
súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o
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profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación
desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime
interior do centro.
Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna
cando as faltas de asistencia inxustificadas consonte o anterior nun determinado módulo superen o
6 % respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no
módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total.
Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á
avaliación continua. No caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na
secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do
dereito á avaliación continua.
2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en
consideración as sesións previas á formalización da matrícula.
3. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a
unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co
establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011.
4. Segundo o artigo 20.5 da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a
admisión nestas ensinanzas, a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo non
lle será de aplicación ao alumnado de ciclos formativos de formación profesional básica en idade
de escolarización obrigatoria.

10.3. Baixa de oficio
Anulación e baixa de oficio de matrícula

(Resolución do 18 de xuño de 2021).

1. Con independencia do réxime, nas modalidades presencial e a distancia, a renuncia,a anulación e
a baixa de matrícula rexeranse polo disposto nos artigos 7, 8, 9 e 10 da Orde do 12 de xullo de 2011
pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das
ensinanzas de formación profesional inicial.
2. Para o disposto no artigo 9.1 da Orde do 12 de xullo de 2011, entenderase que o requirimento
realizado polo centro ao alumnado se realiza a través do correo electrónico facilitado polo
alumnado na solicitude de admisión ou matrícula. O centro deberá solicitar e dispor da
confirmación de lectura do correo electrónico por parte do alumnado.

10.4. Traslado
O proceso que deben seguir o alumnado e os centros será o seguinte:
1. O alumno ou a alumna presentarán a solicitude de traslado no centro onde soliciten ser
admitidos, e indicarán documentalmente as causas que xustifican a súa petición.
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2. De non existiren prazas vacantes, ou no caso de que as razóns en que se basee a solicitude de
traslado non sexan as previstas no artigo anterior ou non estean debidamente xustificadas, a
dirección do centro resolverá negativamente sobre a dita solicitude. En caso contrario, a dirección
do centro solicitado requirirá do centro de orixe a seguinte documentación:
a) Certificación académica oficial.
b) Informe de avaliación individualizado, no cal deberán constar as cualificacións parciais e as
valoracións da aprendizaxe outorgadas ata ese momento á persoa interesada, así como as medidas
de reforzo educativo e de flexibilización modular adoptadas. Este informe será elaborado polo titor
ou a titora do ciclo formativo a partir dos datos facilitados polo profesorado.
c) Certificación da dirección do centro de orixe de non ter perdido o dereito á avaliación continua.
d) Copia das programacións dos módulos profesionais do curso para o cal se solicite o traslado, e
informe sobre o seu desenvolvemento.
3. A dirección do centro solicitado resolverá sobre a petición de traslado no prazo máximo de 10
días naturais, con base na documentación recibida e no informe elaborado polo titor ou a titora do
curso correspondente do seu centro, en relación á oportunidade ou non da concesión, tendo en
conta as programacións dos módulos dos centros de orixe e de destino. O centro enviará copia da
solicitude de traslado e da súa resolución ao servizo territorial de inspección educativa.
4. Contra esta resolución, a persoa interesada poderá interpor recurso de alzada no prazo máximo
dun mes ante o xefe ou a xefa territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
quen resolverá, valorando o informe previo do Servizo de Inspección Educativa. A dita resolución
esgotará a vía administrativa.
5. Ao alumnado que iniciase os estudos en administracións educativas onde a programación dos
módulos estea secuenciada en períodos educativos diferentes aos da Comunidade Autónoma de
Galicia, no caso de resolución positiva da solicitude de traslado, confeccionáraselle un horario o
máis favorable dentro das posibilidades horarias do centro. Esta circunstancia deberase pór en
coñecemento do correspondente servizo territorial de inspección educativa.
Así mesmo, o centro informará estas persoas dos módulos que teñan pendentes de cursar para a
obtención do título e a súa secuencia temporal e académica, así como dos módulos que deban ter
superados antes da realización do módulo de formación en centros de traballo, de ser o caso.

10.5. Renuncia á matrícula
Renuncia e anulación de matrícula (Resolución do 18 de xuño de 2021).
No caso do alumnado en idade de escolarización obrigatoria matriculado nun ciclo de formación
profesional básica, aplicarase soamente e por petición da persoa interesada:
a) A renuncia á matricula no caso de doenza prolongada de carácter físico ou psíquico do alumno
ou alumna, que lle impida a realización do ciclo formativo
b) A anulación da matrícula na primeira semana de actividades lectivas. A praza vacante será
cuberta polo alumnado en lista de espera, ata completar a cota asignada ao grupo.
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De serlle concedida a renuncia ou a anulación de matrícula, a xefatura territorial autorizará a súa
incorporación ao curso que corresponda da educación secundaria obrigatoria para continuar os seus
estudos.

10.6. Bolsas
A información sobre as bolsas colgaranse, na páxina web do centro, informando dende a
coordinación de programas europeos e a xefatura de relación con empresas, aos xefes de
departamento e titores de FCT, para que as trasladen a todo o alumnado.

10.7. Formación en centros de traballo
A Formación en Centros de Traballo ( FCT ), e un módulo mais do Ciclo Formativo, que se realiza
ao final do mesmo , unha vez superados todos os módulos do ciclo. Este módulo de FCT, faise nun
Centro de Trabalo de unha Empresa a tempo completo, durante un período de 410 horas
aproximadamente, dependendo do Ciclo Formativo, e seguindo un programa formativo, que conten
unha relación de capacidades terminais, que se pretenden adquirir.
Durante este tempo, o alumno estará titorado na Empresa por un titor do Centro de traballo, e no
Centro Educativo polo seu titor de FCT. O Alumno ten que asistir cada 15 días ao Centro
Educativo, para informar e consultar co seu titor. O titor do Centro Educativo, estará en contacto co
do Centro de traballo, e visitará ao alumno no mesmo, a lo menos, dúas veces durante o período da
FCT.
O modulo de FCT, realizase de forma ordinaria, no período abril-xuño, e de forma extraordinaria,
nos períodos setembro-decembro e xaneiro-marzo. Para os períodos extraordinarios, e preciso
formalizar nova matricula.
Ao longo do mes de marzo, e previo a realización do período ordinario da FCT o Coordinador de
Educación e Emprego , convocará a tódolos alumnos do último curso, para informarlle, po lo
miúdo de todo o relacionado ca FCT, modalidades, períodos, renuncias, convalidacións, forma de
desenrolo das mesmas, axudas etc.

10.8. Programas europeos
O departamento de calidade e innovación, a través da coordinación de programas internacionais,
promoverá a participación do centro en aqueles programas que resulten de interese, intercambio de
profesorado, intercambio de alumnado, posibilidade de realizar a FCT en outros países, etc.,.
O centro conta coa Carta Erasmus
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10.9. Eduemprende
É un proxecto innovador que pretende converter en realidade as
ideas innovadoras e empresariais do alumnado de formación
profesional.

Consta de seis programas:

Este programa que se desenvolve no marco do Plan eduemprende vai dirixido a fomentar, motivar,
e sensibilizar ao alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria no espírito
emprendedor.

Xorde en resposta á importancia da cultura emprendedora no desenvolvemento persoal e
profesional da xente nova para a mellora da competitividade e da empregabilidade, así como para a
sensibilización da comunidade educativa cara a favorecer a introdución do espírito emprendendor
no noso sistema educativo.

Concurso que pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das
ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade
Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Formación práctica e específica sobre como concretar e materializar un posible modelo de negocio,
idea ou proxecto de empresa.
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FP Emprende ten como obxectivo facilitar ao alumnado galego espazos e asesoramento axeitados
para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos empresariais viables, en centros educativos
que conforman a Rede galega de viveiros de empresa en centros educativos.

Constitución dun negocio virtual no que a dirección e a xestión a leva a cabo o alumnado dos
ciclos, que reproducen na aula a simulación das situacións reais do ámbito financeiro,
administrativo, laboral, comercial,... dunha empresa.

Neste CIFP Politécnico de Santiago, participamos activamente en todos os programas agás o
Simula e contamos cun dos viveiros integrados na rede galega de viveiros de empresa dos centros
educativos.
Que ofrece un viveiro de empresas? Instalacións:
 Locais adecuados para o desenvolvemento de actividades dos emprendedores.
 Mobiliario básico.
 Servizos:
– Formación e asesoramento integral cubrindo todas as fases e aspectos relativos ao proxecto
empresarial.
– Servizos asociados ás infraestructuras (seguridade, limpeza, luz, etc.).
– Servizos auxiliares da actividade empresarial como conexión a internet.
Requisitos de acceso
 Estar matriculado no derradeiro curso dun ciclo formativo ou telo rematado nos dous últimos
anos.
 Ter un proxecto empresarial a desenvolver na Comunidade Autónoma de Galicia.
 Presentar un Plan de Empresa que garanta a viabilidade do proxecto.
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10.10. Recursos informáticos
Cada ciclo formativo conta coa dotación informática necesaria para o desenvolvemento da súa
programación.
 A rede informática do centro permite a conexión a internet, pero non en aberto.
 Algúns ciclos e/ou familias profesionais, permiten a conexión wi-fi.
 A xestión da rede informática corresponde ao coordinador das TIC´s.

11

Normas en caso de evacuación
Ao longo do curso proporcionarase a todo o alumnado, as normas básicas sobre o plan de
autoprotección.
En caso de necesidade de evacuación do centro, todo o alumnado seguirá as instruccións do persoal
responsable da instalación na que se atope.
Incorpóranse a esta guía unha copia dos planos de evacuación que se atopan en distintos lugares do
centro para facilitar, de xeito ordenado, e seguro, o abandono das instalacións, e o posterior
agrupamento no punto de encontro.
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