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1 Introdución

Dentro do compromiso de cada CIFP coa calidade, ofrecémosche este libro para que na túa incorporación
ao noso centro teñas información precisa sobre os aspectos xerais do funcionamento do mesmo.

2 Información xeral do CIFP

No CIFP Someso impártense ciclos formativos de grao medio e grao superior, tanto en oferta ordinaria
como en oferta modular para as persoas adultas. Tamén se imparten ensinanzas de FP Básica.

No centro contamos con cinco familias profesionais:

•  Imaxe persoal.

• Fabricación mecánica.

• Madeira, moble e cortiza.

• Edificación e obra civil.

• Transporte e mantemento de vehículos.

A oferta formativa en cada unha destas familias profesionais en é a que segue:

Oferta no RÉXIME ORDINARIO

Familia Profesional Imaxe persoal:

•  CMIMP02 CM Peiteado e cosmética capilar.

•  CMIMP01 CM Estética e beleza.

•  CSIMP01 CS Estética integral e benestar.

•  CSIMP02 CS Estilismo e dirección de peiteado.

• CBIMP01 Peiteado e estética.

Familia Profesional Fabricación mecánica:

• CMFME01 CM Mecanizado

• CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría

• CSFME01 CS Programación da produción en fabricación mecánica

• CSFME02 CS Construcións metálicas.

• CBFME01 Fabricacion e montaxe.
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Familia Profesional Transporte e Mantemento de vehículos :

• CMTMV01 CM Carrozaría.

• CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles.

• CSTMV01 CS Automoción.

• CBTMV01 Mantemento de vehículos 

Familia Profesional Madeira e moble:

• CMMAM01 CM Carpintaría e moble.

• CSMAM01 CS Deseño e amoblamento.

• CBMAM01 Carpintaria e moble 

Familia Profesional Edificación e obra civil:

• CSEOC02 CS Proxectos de obra civil.

• CSEOC01 CS Proxectos de edificación.

• CBEOC01 Reforma e mantemento edificios.

Oferna no RÉXIME MODULAR- Adultos Presencial:

• CMIMP02 CM Peiteado e cosmética capilar.

• CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría.

• CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles.CM Instalación e amoblamento.

• CM Construción.

• CSEOC01 CS Proxectos de edificación.

• CSIMP01 CS Estética integral e benestar.

Oferta na MODALIDADE A DISTANCIA:

• CSEOC02 CS Proxectos de obra civil.

• CSFME02 CS Construccions metálicas.         

      Oferta na MODALIDADE FP DUAL:

Continuamos coa oferta iniciada no curso 19-20 dos seguintes grupos:

• ZSIMP01Estética Integral e Benestar 2º Curso

Empresa  colaboradora: Eurostars Hotel Company S.L.U.

• ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 2º Curso

Empresas   colaboradoras:  Autocares  Antonio  Vázquez  S.A -  Arriva  Galicia  S.L  -  Louzao  Vehículos
Industriales  S.L.U  -  Novo  Camión  &  bus  S.L.U -  Manuel  Rey  S.A Betanzos  -  Manuel  Rey Vehículos
Industriales S.L.U -  Taller Mecánico Marineda, SCG.- Taveinco S.L
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• ZMFME02 Soldadura e Caldeiraría 2º Curso

Empresas colaboradoras: Mantiñán Lestayo S.L.Unipersonal.    Malasa Grupo S.L. - Metales y muebles
especiales S.L( Caamaño)

• ZSEOC01 Proxectos de edificación 2º Curso

Empresas colaboradoras :Carpintería Metálica Aluman S.L, Malasa Grupo S.L., Sistemas y Construcciones
Alvedro S.L( Caamaño)

Iniciamos oferta no curso 20-21 dos seguintes grupos:

• ZMTMV01Carrozaría:
Empresa  colaboradora : Breogan Motor, S.L

• ZMFME01Mecanizado:

Empresas  colaboradoras : Industrias Cee S.L.  - Maximino Seoane S.L.  - Mecanizados Moan  S.L.L. -
Tumbadoiro S.L.

• ZMFME02 Soldadura e caldeiraría

Empresas  colaboradoras : Industrias Cee S.L. - Jesús Riveiro  S.L. - Mecanizados Moán S.L.L.-

Talleres Antonio Arijón S.L.

ENTRADAS/ACCESOS

Trátase do momento de maior dificultade pola coincidencia nun corto espazo de tempo dun elevado número
de persoas polo que se dispoñen varias entradas distintas para o acceso do alumnado as edificacións do
centro neste momento.

Cada entrada está dotada dun dispensador de xel hidroalcohólico de uso obrigatorio para tódalas persoas
que accedan pola porta.

Co fin de aumentar as garantías de desinfección de mans de todalas persoas non se permite o acceso ao
interior por portas distintas as aquí previstas, que son as que dispoñen de medios destinados ao efecto.

O profesorado poderá acceder por calquera dos accesos previstos.

As portas abriranse ao inicio da xornada con suficiente antelación e pecharanse 10 minutos despois da
hora de inicio das actividades lectivas das familias profesionais a que cada unha presta servizo, agás a
principal e a de acceso directo ao aulario central pola súa cara sur, que permanecerán abertas toda a
xornada.

ENTRADA 1 no plano da pax.14: ACCESO PARA A O ALUMNADO CON CLASE A PRIMEIRA HORA NOS
TALLERES DA FAMILIA DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL: Realizarase a través da entrada principal. 

ENTRADA 2 no plano: ACCESO PARA O ALUMNADO CON CLASE A PRIMEIRA HORA NOS TALLERES
DA FAMILIA DE IMAXE PERSOAL: Realizarase pola porta do extremo leste do corredor de talleres. 

ENTRADA 3 no plano: ACCESO PARA O ALUMNADO CON CLASE A PRIMEIRA HORA NOS TALLERES
DA FAMILIA DE FABRICACIÓN MECÁNICA:  Realizarase  pola  entrada directa  ao  corredor  de  talleres
situada na parte leste do aulario central. 
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ENTRADA 4 no plano: ACCESO PARA O ALUMNADO CON CLASE A PRIMEIRA HORA NOS TALLERES
DA FAMILIA DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA E DA AREA DE ELECTROMECÁNICA DA FAMILIA DE
AUTOMOCIÓN: Realizarase pola entrada directa ao corredor de talleres situada na parte oeste do aulario
central.  

ENTRADA 5 no plano: ACCESO PARA O ALUMNADO CON CLASE A PRIMEIRA HORA NO AULARIO
CENTRAL: Realizarase pola entrada directa a esta edificación situada na súa parte sur.  

ENTRADA 6 no plano: ACCESO PARA O ALUMNADO CON CLASE A PRIMEIRA HORA NOS TALLERES
DA AREA DE CARROZARÍA DA FAMILIA DE AUTOMOCIÓN: Estes alumnos accederán directamente a
este edificio sen atravesar o edificio principal.

B) SAÍDA DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA AO FINAL DA XORNADA DE MAÑÁ.

Unha vez rematada a xornada de mañá, o alumnado de cada grupo evacuará ao exterior das edificacións
pola porta máis próxima que estea a súa disposición:

A porta de exterior, no caso dos talleres que dispoñan dela.

A porta aberta que teña máis cerca, ben a principal do centro ou ben a porta sur do aulario central, noutros
casos.

Recórdase que non está permitido formar grupos nas zonas ao aire libre do interior do recinto, polo que
unha vez se saia ao exterior das edificacións deberase abandonar o centro no menor tempo posible.

O profesorado poderá saír por calquera dos lugares previstos.
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3 Organigrama do CIFP

4 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. 
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§  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, 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 
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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. 

 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. 

5 Resumo do procedemento de acollemento do persoal
O persoal docente de nova incorporación será recibido por un dos integrantes do equipo directivo do CIFP co 
obxecto de:

§  Darlle a benvida e acompañalo á secretaría do CIFP a efectos de cumprimentar toda a documentación 
administrativa necesaria para a súa incoporación.

§  Informarlle sobre o funcionamento xeral e instalacións

§  Informarlle sobre os aspectos xerais do sistema de xestión da calidade (SXC).

§  Entregarlle a Guía do profesorado de nova incorporación (MD71ACP01), que deberá estar debidamente 
actualizada por parte do equipo directivo. Xunto con esta guía, entregar o Xustificante de acollemento de 
profesorado (MD71ACP03) que debe ser devolto á mesma persoa debidamente asinado.

Acompañalo a visitar as instalacións do CIFP.

§  O profesorado de nova incorporación será acompañado á xefatura de estudos para:

–      Entregarlle os horarios,  e toda a documentación relativa a labor titorial e de profesor que lle poida 
corresponder ou de responsabilidade (xefatura de departamento, coordinación, etc).

–      Informarlle dun xeito xeral sobre a correcta cumprimentación da domentación aportada. No caso de non estar 
elaborada esta documentación (nova incorporación antes do inicio do curso), deberá ser entregada ao profesorado 
no momento que corresponda segundo o establecido nos restantes procedementos do sistema de xestión da 
calidade e/ou na normativa vixente.

–      Informarlle sobre a xestión das faltas de asistencia e permisos.

§  No caso de ausencia da xefatura de estudos este apartado poderá ser realizado por calquera membro de 
equipo directivo.

§  O novo profesorado será presentado por un integrante do equipo directivo a xefatura de departamento da 
familia profesional á que estea adscrito, quen:

–      Presentaralle aos outros membros do departamento

–      Informaralle sobre a utilización dos espazos, instalacións, material e equipamento asignados a cada 
departamento e/ou ciclos

–      Informaralle sobre o sistema establecido para realizar as compras para o departamento ou ciclo (provisión de 
recursos)

–      Aportaralle as programacións das materias ou módulos que deba impartir segundo (MD85PRO01) 
Programación de módulo, material de apoio e demais elementos que a xefatura de departamento da familia 
profesional considere necesario

–      Informaralle sobre o plan de reunións dos integrantes do departamento/ciclo.
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§  A xefatura de departamento da familia profesional acompañará ao profesor/a de nova incorporación nunha 
visita as aulas específicas/talleres, explicando –de ser o caso- as normas específicas de funcionamento de cada 
unha delas.

§  No caso de que a nova incorporación sexa por substitución –ou ausencia- da xefatura de departamento da 
familia profesional este apartado poderá ser realizado por calquera integrante do equipo directivo, asesorado por 
alguén integrante do departamento, de ser necesario.

6 Normas xerais de funcionamento

HORARIO:

Para evitar as aglomeracións nas portas e corredores ao inicio da xornada e nos períodos de descanso, a 
actividade educativa en horario de mañá estruturase en dous horarios distintos, mantendo a da tarde un único 
horario.

Horario de mañá  para todos os grupos das  familias profesionais de:

• Madeira moble e cortiza

• Fabricación mecánica

• Transporte e mantemento de vehículos

Primeira hora Segunda hora Terceira hora RECREO Quinta hora Sexta hora Sétima hora

08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 RECREO 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00

Horario de mañá para todos os grupos das familias profesionais de:

• Imaxe Persoal

• Edificación e obra civil

Primeira 
hora

Segunda 
hora

RECREO Cuarta hora Quinta hora RECREO Sétima hora Oitava hora

08:20-09:20 09:20-10:20 RECREO 10:40-11:40 11:40-12:40 RECREO 13:00-14:00 14:00-15:00

Horario de Tarde para todos os grupos de todas as familias profesionais:

Primeira hora Segunda hora Terceira hora RECREO Quinta hora Sexta hora Sétima hora

16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 RECREO 19:15-20:15 20:15-21:15 21:15-22:15

No centro contamos cun plan de autoprotección, polo que alomenos unha vez ao ano facerase un simulacro.

E importante que consultes as Normas de organización e funcionamento e plan de convivencia chamado 
NOF, publicado na pax web do CIFP Someso: https://cifpsomeso.edu.es/
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Neste centro temos implantado o sistema de xestión de calidade ISO 9001:2015. 

O xefe de Departamento da túa Familia Profesional, facilitarache toda a información que debes ter para o 
desenvolvemento do curso. 

 O Xefe de Departamento de Calidade e innovación facilitarache toda a información que precises relacionada en 
canto os procesos de calidade. Podes poñerte en contacto con él no correo: xescal.cifp.someso@edu.xunta.gal

No seguinte diagrama tes un resumo.

Na intranet do CIFP Someso,terás á túa disposición as  carpetas de documentos: 

Protocolario de calidade 20-21:

Esta carpeta ten documentos de Calidade actualizados que tamén están en edu.xunta.es/calidade

Tamén ten Guías de uso para libro do profesor e do titor.

Protocolos COVID 19 CIFP Someso 20-21.

Poderás acceder a estas carpetas da seguinte maneira dende os ordenadores do CIFP Someso:
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No usuario persoal de cada profesor crearánse duas carpetas:

• Carpeta_profesor/a_(NOME do profesor/a)_20-21

• Carpeta_titor/a_(Nome do GRUPO do que se é titor/a)_20-21

2ksystems é a empresa encargada do mantemento de todos os equipos tanto informáticos como audiovisuais do 
CIFP Someso, e tamén o encargado de proporcionar o nome de usuario e claves para acceso a ordenadores.

Todo isto ademáis das incidencias informáticas do Centro xestionaranse a través da plataforma de Infocentros 
:http://someso.infocentros.es. 

Se non se dispón da súa clave de usuario pódese solicitar enviando un email a: incidencias@2ksystems.com.
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A vía de comunicación coma sempre deberá ser a través de someso.infocentros.es

              Recordade que non será atendida ningunha incidencia que non sexa recibida e
rexistrada por esta via.

 

A persoa de contacto é Anton SanMartin.

Tamén necesitamos solicitar a vosa colaboración a hora de coidar o uso e desinfección dos arquivos que utilizades 
no centro xa  que poden vir infectados de outros aparellos.

O profesorado que desexe empregar unha aula informática nas horas libres de que se dispoña debe solicitala á 
xefatura de estudos. 

A chave destas aulas solicítase en conserxería.

O uso das aulas informáticas contan coas seguintes NORMAS XERAIS:

O profesor debe asignar un posto fixo de traballo a cada estudante.

Ao comezar a clase, cada alumno/a realizará un recoñecemento do seu posto de traballo. Comprobará que o 
estado do ordenador é o correcto. No caso de atoparse con danos ou anomalías comunicarallo ao profesor que 
automaticamente debe cumprimentar a incidencia, a través de someso.infocentros.es: 
http://someso.infocentros.es. 

Si a incidencia e de desperfecto material, deberá anotarse no libro/cuaderno que a tal efecto estará en cada aula 
de informática que se comparte.

Non se permite a navegación libre por internet. O ordenador é unha ferramenta de traballo e se empregarán para 
os traballos que pida o profesorado.

O alumnado, como usuario dos equipos, manterá os mesmos limpos e en bo uso. Cada ordenador é empregado 
por varios alumnos e debe durar anos.

Queda prohibida a manipulación dos equipos informáticos.

A responsabilidade do estado dos pupitres e dos equipos informáticos, recae sobre o alumnado que o emprega e o 
seu profesor/a.

Se un equipo  se rompese por un mal uso, o profesorado e a dirección tratará de identificar ao alumnado 
responsable que recibirá a sanción correspondente.

Non pintar as mesas e os equipos.

Quedan prohibidas as descargas de arquivos ou calquera outro material de internet, sen a autorización do 
profesor/a, así como o almacenamento de información ilegal ou ofensiva.

Se o alumnado precisa traer ou levar ficheiros, pode empregar o correo electrónico ou un chaveiro de memoria.

Cada alumno ten a obriga de ter un usuario na rede do Centro, o titor é o responsable de darlle a clave de acceso, 
que se lle facilitará no inicio de curso. Polo tanto soamente se debe almacenar información na carpeta do usuario.

Os alumnos non poderán acceder ao ordenador do profesor.

Os documentos gardados nos ordenadores serán borrados periodicamente, polo que se recomenda o emprego de 
memorias usb persoais. 

No caso de infrinxir algunha destas normas, o alumno/a, ademais de facer fronte ao custe da reparación, se a 
houbese, estará incorrendo nunha falta prevista no NOF, polo que lle será imposta a medida correctora oportuna.

 Calquera problema extraordinario ou urxente poñerse en contacto co Xefe do Departamento.
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7 Planos do CIFP

8 Plan de autoprotección
No caso de escoitar a sirea de aviso de desaloxo:

- Si estamos na aula o profesor irá á porta, e nos faremos unha fila detrás dél. Non levaremos mochilas nin 
carpetas debido a que poden provocar problemas durante a saida. En ningún caso se pode voltar á aula 
sen permiso.

- Si estamos nun taller procederemos a apagar, de ser o caso, o equipo de traballo utilizado, e 
camiñaremos ata a porta de saída que o/a profesor/a indique.

– Á sua orde, camiñaremos sen correr ate  a pista polideportiva, agás no caso do Departamento de 
Edificacion e Obra civil que o facerá cara a entrada dianteira.
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- En ambos casos nos situaremos nos puntos de reunión asignados para cada grupo.

- Unha vez alí, faremos grupo coa nosa clase para ser contados polo profesor que dará conta ao equipo de
evacuación e control. Nunca debemos abandonar o grupo sen permiso, tanto para voltar á aula,  como 
para irnos do instituto. pois nese caso se podería chegar a pensar que nos quedamos dentro sen sair.  
Tampouco debemos ir aos vehículos,  porque, de facelo estaremos impedindo a eventual entrada de 
bombeiros, policia, ou 112.

-Unha vez rematada a emerxencia recibiremos instruccións de si voltamos á aula ou taller. Tamén 
poderíamos recibir instruccións de abandonar o centro escolar, saíndo neste caso por donde nos sexa 
asignado.

Se a emerxencia xorde na nosa aula/taller:

-Notificar ao profesor, de ser nós os que a detectamos.

-Apagar os equipos de traballo, no caso de estar nun taller.

-Se notificará a emerxencia ao equipo directivo do instituto.

-Sair da aula ordeadamente pola saída indicada polo profesor.

- Actuar como se indica no párrafo inicial.
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SE  RECORDA A TODOS  OS   QUE  O  CENTRO  PODERÁ  FACER  SIMULACROS  DE
DESALOXO DURANTE O CURSO. E POLO VOSO PROPIO INTERES.   PRÉGASE  POÑER
O MÁXIMO INTERESE NA SÚA CORRECTA REALIZACIÓN 

9 Permisos e licenzas
Todo o relativo a este apartado está publicado na Orde do 29 de xaneiro de 2016, pola que se regula o réxime de 
permisos,licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do
3 de maio, de educación. ( DOG do 23 de abril de 2008).

Os impresos para solicitar permisos e licenzas telos a túa disposición na páxina web do centro ou tamén en 
xefatura de estudos (e en conserxeria).

10  Validacións de módulos e exención de FCT
1.    Requisitos comuns a cualquera validación ou exención.

 

Ø  Estar matriculado naquelo que se queira validar ou estar exento.

Ø  Solicitalo antes do 5 de outubro. En cualquiera caso e moi recomendable que quen considere que ten 
dereitoo a unha validación realice a solicitude canto antes.

 

2.    ¿Qué se pode validar?

 

a.      Módulos LOE/LOXSE: Aqueles que aparezan reflexados no anexo IV do currículo do Título LOE o 
que estén recollidos no anexo I da Orden ECD/2159/2014, de 7 de novembro.

b.      Módulos LOE/LOE: Aqueles que aparezan reflexados no anexo II da Orden ECD/2159/2014, de 7 de
novembro. 

c.      Módulos LOE/Unidades de Competencia: Únicamente as acreditadas por experiencia laboral ou 
por certificados de profesionalidade elaborados a partir do Catálogo Nacional de Cualificacions, de 
acordo co Anexo V do currículo do Título LOE.

d.      Módulos de FOL y EIE LOE: Convalidables directamente en cualquera ciclo LOE.

e.      Módulo FOL: En cualquera dos tres casos seguintes:

                          i.    Fol Loxse superado + Curso Básico PRL rematado antes de matricularse.

                         ii.    Técnico Superior de PRL
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                        iii.    Todalas unidades de competencia que compoñen o título acreditadas por experiencia laboral + 
Un año de experiencia laboral (en cualqueira posto) + Curso básico de PRL + Módulo de proxecto 
aprobado (no caso de CS)

 

3.    ¿Qué calificación obtendrán?

 

a.      Módulos co mismo código: Conservan a nota obtenida en orixe.

b.      Cualqueira outro caso: O modulo validado computa como 5 para a obtención da nota media.

 

4.    Cuestions importantes as que estar atentos

 

Ø  Cualqueira outro tipo de validación que se pretenda solicitarase no centro, pero resuelveno a Consellería ou 
o Ministerio con competencia en educación.

Ø  Pode darse o caso que algún alumno poida promocionar a segundo tras as validacions, nese caso deberá 
manifestar esta circunstancia na secretaría para obrar en consecuencia.

Ø  En adultos os módulos a validar non computan para a limitación por compatibilidade ou carga horaria.

En matrícula simultánea non se considerarán a efectos de compatibilidade.
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