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1 Descrición do ámbito económico, social e 

laboral do CIFP  

O centro 

O centro está situado na cidade de Pontevedra, dentro do recinto da 

Cidade Infantil Príncipe Felipe, e preto do Complexo Hospitalario de 

Montecelo.  Foi creado no ano 1.996 mediante un convenio de cooperación 

educativa asinado entre a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e a 

Deputación Provincial de Pontevedra. A finalidade deste convenio foi dotar 

á provincia de Pontevedra dun centro educativo que dinamizase as 

ensinanzas da Familia Profesional de Hostalaría e Turismo nun sistema 

integrado de formación, mediante o establecemento dunha oferta educativa 

de ciclos formativos e accións formativas para o emprego, programas de 

acreditación de competencias profesionais, e a creación dun espazo de 

cooperación entre o centro educativo e as empresas do sector, sendo a 

Hostalería e o Turismo un dos principias sectores da economía de 

Pontevedra,  posicionándose as Rías Baixas como un dos destinos turísticos 

referentes de Galicia e a nivel estatal. 

No mesmo ano da súa creación comeza a actividade do centro impartindo 

dous Ciclos Formativos de Grao Medio: Cociña e Servizos de Restaurante e 

Bar. No curso seguinte, a oferta formativa amplíase co Ciclo Formativo de 

Grao Medio de Pastelaría e Panadaría. 

No curso 1998/1999, implántanse dous Ciclos Formativos de Grao 

Superior: Restauración e Información e Comercialización Turísticas. É 

durante o curso académico 2003/2004 cando se comeza a impartir o Ciclo 

Formativo de Grao Superior de Aloxamento. 

Na actualidade funciona organicamente con entidade propia, cunha 

ampla oferta de ciclos formativos das Familias Profesionais de Hostalería 

e Turismo, e, Industrias Alimentarias, formando parte da Rede de Centros 

Integrados de Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade da Xunta de Galicia, mediante a Orde do 27 de maio de 2004 

pola que se resolve a convocatoria para a súa incorporación a Rede de CIFP 

de Galicia.  

Entorno xeográfico e socioeconómico. 

A hostalería e o turismo son os sectores económicos vencellados ao 

CIFP, por elo centramos á análise sobre estes ámbitos; a situación laboral, 

económica e social da provincia de Pontevedra. Compre sinalar que na 

provincia de Pontevedra existe outro CIFP dependente da CCEOU que imparte 

as mesmas ensinanzas da familia profesional de hostalería e turismo. 

Os datos que a continuación se expoñen foron extraídos do 

Observatorio das Ocupacións e do informe do mercado de traballo de 

Pontevedra do ano 2019 elaborado polo SEPE  
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Poboación: 

O número de persoas empadroadas na provincia de Pontevedra ao 1 de 

xaneiro de 2018 ascende a 941.772, un 0,10 % menos que o ano anterior. 

Continúa por tanto a tendencia decrecente iniciada en 2012. En relación co 

ano anterior a poboación galega diminúe un 0,24 % e a española aumenta nun 

0,32 %. En valores absolutos a poboación provincial diminúe con respecto 

ao ano anterior, en 959 persoas. A provincia de Pontevedra é a segunda 

provincia galega máis poboada e representa 34,86 % da comunidade autónoma 

e o 2,02 % do total de España. Con respecto ao ano anterior segue mantendo 

idéntico peso específico nas poboacións autonómica e estatal. O 

envellecemento da poboación permanece en progresión ascendente. O índice 

de envellecemento aumenta en 3,79 puntos porcentuais con respecto ao ano 

2017. A provincia de Pontevedra continua como o ano anterior presentando 

un saldo migratorio positivo. 

A poboación activa representa o 53,29 % do total da poboación de 16 

ou máis anos, taxa lixeiramente inferior á do ano anterior, que era do 

53,47 %. O ano 2018 produciuse un incremento da taxa de emprego e unha 

diminución das taxas de actividade e de paro. A taxa de paro situouse no 

14,38 %. A diminución con respecto ao cuarto trimestre de 2017 foi de 3,38 

puntos porcentuais, presenta unha tendencia decrecente nos catro últimos 

anos, despois dos fortes incrementos ocorridos nos anos 2008 a 2014. En 

comparación co ano 2017 o total da poboación ocupada experimenta un 

aumento de 14.000 persoas, un 3.96 % máis. O número de homes ocupados 

increméntase nun 6,08 % mentres que as mulleres aumentan nunha porcentaxe 

menor, o 1,60 %. 

Ámbito social,  económico e laboral 

En canto aos indicadores socioeconómicos, o Produtor Interior Bruto 

(PIB) a nivel provincial crece un 2.45 %, o da comunidade autónoma baixa 

un 0,86 % mentres que o estatal sobe un 3,57 % (datos provisionais ano 

2016). Hai que destacar o aumento de visados de dirección de obra nova, 

cuxo incremento é o dobre do experimentado a nivel autonómico ou estatal, 

así cono licitación pública que aumenta aínda que menos que nos niveis 

autonómico e estatal e o número de hipotecas, que se incrementa de forma 

similar ao que o fai en Galicia, aínda que menos que a nivel estatal.  

Estes datos confirman o repunte do sector construción. Increméntanse 

as exportacións e en maior medida as importacións respecto ao ano anterior. 

O incremento destes dous indicadores é similar ao observado a nivel 

autonómico, con todo se os comparamos cos datos a nivel estatal vemos que 

tanto exportacións como importacións crecen en maior medida en Pontevedra 

que o que o fan a nivel estatal.  

O número de traballadores afectados por expedientes de regulación de 

emprego crece no ano 2018 tanto na Pontevedra como en Galicia e España, 

aínda que na provincia faio en maior medida que nos outros dous niveis. O 

número de contas de cotización na provincia aumenta nun 0,02 % con 
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respecto ao ano 2017 un aumento menor ao que se produce a nivel estatal 

(0,32 %), As contas de cotización descenden en Galicia un 0,26 % desde o 

ano anterior. O número de afiliados á Seguridade Social aumenta un 2,67 % 

con respecto ao ano anterior, máis que na comunidade autónoma (2,02 %) e 

menos que no conxunto do estado (3,18 %). O sector Servizos continúa sendo 

o máis relevante, tanto polo número de traballadores afiliados como polo 

número de centros de cotización. 

A contratación na provincia experimenta un incremento no número de 

contratos do 8,24 % respecto ao ano anterior. Tamén é positivo o 

comportamento das variable persoas contratadas pois ao longo de 2018 

contratáronse 146.013 traballadores, 9.188 máis que no ano 2017. O perfil 

da persoa contratada na provincia de Pontevedra corresponde a un home de 

25 a 34 anos, cun nivel formativo de Educación Secundaria Obrigatoria, con 

menos dun mes de antigüidade como demandante de emprego e que desenvolve o 

seu labor no sector servizos. A contratación temporal é a regra xeral na 

provincia, só o 7,73 % dos contratos realizados son indefinidos. Os 

contratos por obra e servizo e eventuais por circunstancias da produción 

representan máis do 80% do total. 

O número de demandantes de emprego parados experimenta un descenso do 

8,76 %,6.452 traballadores parados menos que o ano anterior, sendo 67.192 

os parados rexistrados. En 2018 todos os colectivos de interese para o 

emprego presentaron reducións de demandantes de emprego respecto ao ano 

anterior, excepto o colectivo de persoas con discapacidade. O colectivo 

que máis reduciu demandantes de emprego é o de menores de 30 anos (-

10,23 %) 

O 31 de decembro de 2017 rexistráronse 35.308 perceptores de 

prestacións por desemprego na provincia de Pontevedra. O número de 

beneficiarios descendeu en 1.276 persoas respecto a a mesma data do ano 

anterior. Respecto ao tipo de prestación, o 46,67 % dos beneficiarios 

percibiron a prestación contributiva, o 45,13 % o subsidio por desemprego, 

o 8,16 % o Programa para a Activación do Emprego e o 0,04 % a axuda 

económica do programa da Renda Activa de Inserción. En canto aos 

colectivos estudados, vemos que descenderon os beneficiarios dos 

colectivos de mulleres e maiores de 45 anos, mentres que aumentaron os de 

mozos e estranxeiros. 

Análise da situación actual das empresas do sector da hostalaría e 

turismo. 

A hostalería e o turismo é  un dos sectores con mellores perspectivas 

de emprego na provincia de Pontevedra debido ás políticas de apoio á 

actividade e polo incremento da percepción da calidade asociada a marca 

Galicia e Rías Baixas, así como o Xacobeo 21-22.  

A COVID- 19 supuxo que o sector da hostalaría e turismo fose un dos 

sectores máis vulnerables da economía, as restricións e os constantes 

peches provocaron unha caída da actividade produtiva e dos servizos, 
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consecuentemente as empresas tiveron que dispoñer aos seus empregados e 

empregadas en situación de ERTE e desemprego. 

Por outra banda, a COVID-19 acelera unha transformación cara a 

profesionalización do sector e a especialización. As innovacións 

tecnolóxicas que transforman as técnicas e os equipamentos, a transición 

ecolóxica, os novos tipos de xestión e organización empresarial, a 

reestruturación do mercado de traballo, a creación de novos nichos de 

emprego verde, a necesidade de acceso ao emprego de calidade, fai que se 

veñan demandado cambios na formación. 

A ecoloxización da economía require tamén perfís profesionais con 

formación específica e neste senso ao longo de toda a cadea de valor, polo 

que debemos focalizar en dispoñer os mecanismos que permitan anticiparse 

ás necesidades demandadas polo novo modelo económico e as empresas e 

ofrecer aos mozos e mozas, e a poboación traballadora en xeral unha 

formación axustada a estas necesidades, poñendo especial énfase cara a 

obtención dunha poboación activa cualificada, versátil e apta para a 

movilidade.  

Ao mesmo tempo que Galicia é unha das comunidades autónomas con máis 

distintivos Q de Calidade Turística, unha boa parte dos establecementos 

ten importantes carencias de persoal cualificado, sen recoñecemento nin 

acreditación das competencias profesionais, con necesidade de formación 

continua, baixa competencia en linguas estranxeiras, coñecementos de 

recursos turísticos, ferramentas de xestión empresarial e atención ao 

cliente. O rol que ten que desenvolver agora un traballador/a esixe maior 

flexibilidade, adaptación, traballo en equipo, cualificación en ámbitos 

específicos pero tamén non específicos (TIC, comunicación, liderado, …) e 

as tarefas demandadas requiren de maior intelixencia, iniciativa e 

capacidade de adaptación, maior autonomía individual, reciclaxe e 

formación permanente.     

Unha das preocupacións do sector da hostalaría e turismo é captar 

profesionais con estes perfís, formados en competencias transversais “soft 

skills”. O capital humano vólvese imprescindible como motor de ese cambio 

e garante do avance da competitividade da empresa turística galega.  
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Contexto da organización. 

O contexto da organización fíxose mediante unha análise DAFO (debilidades, 

ameazas, fortalezas e oportunidades). Esta reflexión foi unha ferramenta 

clave no desenvolvemento do presente plan. A súa exposición organízase en 

dúas partes: 

 Diagnose interna (debilidades e fortalezas) 

 Diagnose externa (ameazas e oportunidades) 

En función desta análise, definiranse posteriormente uns obxectivos 

estratéxicos cos que se buscará a forma de empregar as fortalezas para 

superar as debilidades, controlar as ameazas e aproveitar as oportunidades. 

A nivel interno: 

Fortalezas: son as características positivas ou habilidades das que 

dispomos e que nos facilitan o logro dos nosos obxectivos. Poden ser 

utilizadas tanto para aproveitar as oportunidades como para contrarrestar 

as ameazas. 

Debilidades: son as características negativas, (carencias e limitacións) 

que nos temos e que dificultan o cumprimento dos nosos obxectivos. Son 

factores que nos poden facer perder as oportunidades que se nos presentan 

e que nos fan vulnerables ante as ameazas. 

A nivel externo: 

Oportunidades: son os factores externos positivos ou favorables que poden 

ser utilizados ou aproveitados para o logro da nosa visión de centro. Son 

as situacións externas, é decir que non son xeradas por nos pero que poden 

ser aproveitadas para o logro dalgún obxectivo. 

Ameazas: son os factores externos negativos que nos limitan o presente ou 

nos poden limitar no futuro o logro da visión da organización. Non son 

carencias que nos poidamos ter, son factores que non dependen de nos pero 

nos inflúen. 

Diagnose interna.  

Fortalezas (F): 

F1 Único centro público da comarca que imparte as ensinanzas de FP 

das familias profesionais de Hostalería e Turismo e Industrias 

Alimentarias. 

F2 Formación de calidade, con boa reputación recoñecida polas  em-

presas e a sociedade, que proporciona cualificación laboral e 

posibilita a continuidade de estudos. 
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F3 Profesorado con experiencia, cualificado, con ampla experien-

cia, capacidade autocrítica, boa relación persoal e boa dispo-

sición para o traballo en equipo 

F4 Relación favorable para á organización, entre os membros do 

claustro o persoal non docente  e o equipo directivo 

F5 Colaboracións con universidades, asociacións, empresas e outras 

institucións, tanto públicas como privadas 

F6 Marca  recoñecida, derivada dos proxectos de innovación (Oroza 

Saudable, Oroza Sostible e Oroza Social) aliñándose cos Obxec-

tivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) 

F7 Boa comunicación interna e externa. 

F8 Boa imaxe do centro na cidade de Pontevedra 

F9 Dimensión organizativa axeitada aos obxectivos. 

F10 Proceso de ensino e aprendizaxe baseado na aprendizaxe práctica 

por proxectos (ABP) en contextos profesionais reais tanto no 

centro como en espazos diferentes ao aula.  

F11 Posibilidade de xestionar con sistemas informáticos, áxiles, 

rápidos e cooperativos, con alta conectividade.  

F12 Os proxectos de innovación realizados seguen desenvolvéndose 

ano tras ano. 

F13 A Horta Escolar e o tratamento dos biorresiduos na xeración de 

compost como proxecto de economía circular. 

F14 O centro conta recursos para desenvolver proxectos I+D+I. 

F15 O centro conta con profesorado  con ampla experiencia e espe-

cializado para establecer plans de  Emprendemento, Innovación, 

Internacionalización e Empregabilidade 

F16 Existencia de convenios estables de Formación en Cetros de Tra-

ballo e FP dual con empresas tanto a nivel rexional, estatal e 

internacional 

F17 Programas de internacionalización Erasmus+ que permiten a movi-
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lidade do alumnado e profesorado. 

F18 Coordinación e boa relación entre os centros da contorna, Rede 

de CIFP, Rede EduHostalaría, Rede de Centros de Hostalaría e 

Turismo de Portugal, Asociación de Centros FP Empresa. 

F19 Oferta de ciclos formativos plurilingües e auxiliar de conver-

sa. 

F20 Referente no sector empresarial para a demanda de emprego do 

alumnado do centro 

F21 Sistema de xestión da calidade ben asentado que consta de acre-

ditación propia por AENOR na  ISO 9001/2015. 

F22 Xestión eficiente dos recursos que dispón o centro 

F23 A importante e diversa oferta de actividades complementarias a 

formación 

F24 As actividades de promoción da igualdade, convivencia, inclu-

sión e o fomento da lingua galega. 

F25 Alumnado motivado a cursar estas ensinanzas e baixa conflicti-

vidade. 

F26 

F27 

Incorporación da orientadora no equipo de admisión de acredita-

ción de competencias facendo un seguimento más eficaz e coordi-

nado cos candidatos. 

Dispoñibilidade de horarios e instalacións no centro en benefi-

cio do procedemento de acreditación de competencias. 

F28 Os membros do DIOP son persoas motivadas e preocupadas pola 

atención á diversidade e coas súas obrigas como titoras. A Xefa 

do DIOP desenvolve toda a formación que se lle propón coa fina-

lidade de desenvolve o mellor posible as súas función. Contar 

cun espazo propio para poder manter reunións coa comunidade 

educativa. Implicación do claustro e cooperación co DIOP nas 

propostas. 

F29 Existencia de convenios estables de Formación en Centros de 

Traballo e FP dual con empresas tanto a nivel local, rexional, 

estatal e internacional. 
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Debilidades (D): 

D1 Reticencias en desenvolver novos procesos de ensinanza-

aprendizaxe, en algún caso pouco integrados e aillados. 

D2 Información e orientación profesional insuficiente en todos os 

niveis, ciclos formativos, FP dual, acreditación de competen-

cias. 

D3 Lentitude nos procesos administrativos e complexidade de 

xestión na formación para o emprego (AFD). Insuficiente utili-

zación de aplicacións e sistemas informáticos modernos de 

xestión e coordinación de datos e persoas. 

D4 Carencia dun plan de formación do profesorado en cuestións de 

avaliación por competencias, metodoloxía na aula e aprendizaxe 

por proxectos. 

D5 Inexistente plan de formación continua para traballadores e 

traballadoras do sector. Pouca capacidade de reacción ante no-

vas demandas. 

D6 Inversión económica insuficiente, que provoca escasa renovación 

das infraestructuras e de recursos tecnolóxicos. 

D7 Elevado consumo enerxético que con leva un importante gasto na 

partida de gastos de funcionamento do centro. 

D8 Coñecemento insuficiente da previsible demanda. 

D9 A demanda de emprego no sector segue a ser estacional e nalgúns 

casos de deficientes condicións laborais. 

D10 O reducido coñecemento de linguas estranxeiras do profeso-

rado  para seren máis competitivos no eido da docencia. 

D11 O limitado coñecemento por parte do tecido empresarial das 

potencialidades do centro, en innovación, empredemento, em-

pregabilidade, colaboración na formación dual. 

D12 Incremento de trámites burocráticos, carga de traballo con pi-

cos constantes, insuficiente formación para abordar novos pro-

cesos de xestión, dificultades coa xestión documental. 
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D13 As necesidades de mellora continua nos portais de información. 

Web pouco operativa, con escasa interacción, con falta de conti-

do e imaxe transmitida. 

D14 A escasa captación de alumnado para cursar a FP dual, curso de 

especialización, candidatos-as  para o proceso de acreditación 

de competencias.  

D15 A infravaloración por parte da sociedade da profesión de cama-

reiro, o que con leva escasa captación de alumnado que opte co-

mo primeira opción  a demandar os ciclos formativos relaciona-

dos cos servizos de restauración. 

D16 As limitadas competencias dixitais dunha parte do profesorado. 

D17 A existencia de barreiras arquitectónicas que limitan a accesi-

bilidade e dificultan a mobilidade polo centro. 

D18 As deficiencias no mantemento do edificio principal. Dependencia 

doutro organismo administrativo distinto para a xestión da cale-

facción, electricidade e auga. 

D19 O desenvolvemento de actividades como as da promoción da igual-

dade, da lingua, convivencia, vense limitadas debido a dificul-

tade de coordinar horarios. 

D20 O edificio non conta con suficientes aulas para atender a ofer-

ta educativa, aula de cata, departamentos, despachos de traba-

llo, espazos de reunión, auditorio propio. 

D21 Único centro da rede de CIFP que carece de viveiro de empresa 

D22 Algunhas coordinacións teñen limitado o desenvolvemento das 

súas funcións por carecer de formación específica e axeitada. 

D23 Número de alumnado en aumento cada curso con necesidades vincu-

ladas a trastornos do desenvolvemento, que dificulta a organi-

zación inicial pola falta de profesorado de apoio de PT que 

acompañaría ao alumnado e aos docentes no establecemento de ru-

tinas e estratexias metodolóxicas nos obradoiros. 

D24 Falta de formación na atención á diversidade e en Igualdade 

nalgún membro do claustro, que dificulta a posta en marcha dal-

gúnha proposta. 
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Diagnose externa: 

Oportunidades (O):  

O1 Posición favorable das administracións educativas a un novo im-

pulso da promoción da FP como opción preferente. 

O2 Prospectiva europea de emprego que impulsa a cualificación dos 

traballadores e traballadoras. 

O3 Gran demanda por parte das empresas de perfiles concretos e 

alumnado preparado neses perfiles con inmediata inserción labo-

ral. 

O4 Rápida evolución tecnolóxica que exixe unha cualificación e re-

cualificación constante. Potencial de alumnado que demanda unha 

formación específica corta no tempo e con saídas profesionais 

inmediatas. 

O5 Demanda crecente de competencias transversais  “soft skills” 

(iniciativa emprendedora, traballo en equipo, aprendizaxe per-

manente, creatividade, habilidades dixitais, pensamento críti-

co, idiomas …) 

O6 Consolidación do procedemento de acreditación de competencias 

nun proceso, flexible e permanente, aberto a toda a oferta edu-

cativa do centro 

O7 Establecemento de novos marcos de relación institucional que 

potencien a cooperación dos plans formativos e desenvolvemento 

de I+D. 

O8 Ampliación do centro FASE 3. Incremento de aulas, aula de cata, 

viveiro de empresas, espazos administrativos, mellora da acce-

sibilidade, aula de emprendementom aula tecnolóxica. 

Ameazas (A):  

A1 Incorpórase alumnado con baixo nivel en competencias básicas e 

rendemento académico.  

A2 Pouca implicación das familias do alumnado de FP básica 

A3 Limitación orzamentaria que dificulta a renovación das infraes-
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truturas e do equipamento tecnolóxico. 

A4 Descoñecemento do que a FP pode ofrecer, entre a sociedade en 

xeral e entre as empresas en particular, visión estereotipada. 

A5 Pouca colaboración das empresas do sector  na identificación de 

demandas de formación e no impulso a nova modalidade de FP dual 

A6 A “crise de persoal” na hostalería que afecta de xeito directo 

ás empresas relacionadas coa principal familia profesional do 

centro. 

A7 A nova realidade “postpandemica da COVID-19” incide directamente 

na baixa demanda de alumnado nalgún ciclo formativo como primei-

ra opción, o que provoca  unha desmotivación ao longo do curso e 

baixas nalgúns ciclos. 

A8 O incremento de prezos en todos os niveís (enerxía, alimenta-

ción, equipamento …) provocados pola guerra de Rusía contra 

Ucraína, limita a capacidade de xestión orzamentaria dos gastos 

de funcionamento do centro. 

A9 Falta de valor dos certificados de profesionalidade por parte do 

sector produtivo. 

A10 A demanda de emprego no sector segue a ser estacional e nalgúns 

casos de deficientes condicións laborais. 

 

O alumnado 

O alumnado provén fundamentalmente da cidade de Pontevedra e comarca, 

e dos concellos da comarca do Salnés. 

Como características máis destacadas, temos que dicir que se trata 

fundamentalmente de alumnado con motivación para cursar estudos de 

hostalería e turismo, teñen en xeral ganas de acceder rapidamente ao mundo 

laboral, polo que os ciclos formativos responden na maioría dos casos as 

súas expectativas.  

A idade é moi diversa, desde os 15 anos en adiante, e é fácil que nun 

mesmo aula conviva alumnado adolescente con xóvenes e incluso maiores de 

30 anos. Nos ciclos superiores o alumnado de tódalas as idades, incluso 

hai algúns que xa remataron ou están a piques de rematar algún grao 

universitario. 
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Parte do alumnado ten experiencia laboral dalgún tipo, ben porque a 

súa familia se dedica ao mundo profesional da hostalería ou ben porque 

fixeron traballos esporádicos en tempada. Así mesmo, é habitual que, 

conforme avanza o curso, collan traballos nas fins de semana relacionados 

co seu perfil profesional. 

No que respecta ao idioma, a maioría é castelán falante, aínda que 

obviamente desenvólvense por igual en ambos idiomas, galego e castelán. 

Polo que respecta ao sexo, a porcentaxe de homes e mulleres está máis 

ou menos equilibrada, aínda que cunha lixeira maioría de rapazas (40-60%). 

Sen embargo, hai ciclos que poderíamos chamar maioritariamente femininos: 

especialmente Guía, Información e Asistencia Turísticas e Xestión de 

Aloxamentos Turísticos. 

Cadro de persoal docente e non docente 

Persoal docente 

O claustro de profesorado está formado por aproximadamente 48 profesores e 

profesoras que imparten docencia nas dúas familias profesionais do centro; 

Hostalería e Turismo, e, Industrias  Alimentarias. 

Profesores de Ensino Secundario das especialidades de: 

 Inglés, Formación e Orientación Laboral, Francés, Orientación 

Educativa, Procesos na Industria Alimentaria, Turismo. 

Profesores Técnicos de Formación Profesional das especialidades de: 

 Cociña e Pastelaría, Servizos de Restauración 

Persoal non docente 

O equipo de PAS (persoal de administración e servizos) esta formado 

por 12 membros que desenvolven as súas funcións nos postos de 

administración, conserxería, compras e limpeza. 
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Estratexia da Formación Profesional Galicia 2030 e Axenda 2030.   

A planificación estratéxica do CIFP Carlos Oroza ven determinada pola 

política de calidade como se retrata na súa Misión, Visión e Valores, 

aliñándose coa Estratexia da Formación Profesional Galicia 2030, e o 

compromiso firme co cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento 

Sustentable (ODS) da Axenda 2030.  

Misión, visión e valores.  

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 productivo. 

A avaliación e a acreditación de competencias profesionais adquiridas po-

las persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de for-

mación, 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 necesida-

des de formación profesional en relación co ámbito produtivo en que se de-

senvolvan. 

O establecemento dun espazo de cooperación entre o sistema de formación 

profesional e o ámbito produtivo sectorial e local, para desenvolver e ex-

tender unha cultura da formación permanente, contribuíndo a prestixiar a 

formación profesional. 

O fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con espe-

cial incidencia na erradicación de prexuízos. 

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 traba-

lladoras, mediante unha oferta formativa de calidade que promova a apren-

dizaxe permanente e a capacidade de adaptación aos cambios sociais, orga-

nizativos e tecnolóxicos que se manifestan nos sectores produtivos da nosa 

comunidade. 
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O impulso e mellora das aptitudes e das competencias do alumnado, promo-

vendo proxectos de mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, 

nun contexto europeo. 

Visión 

Como Centro Integrado de Formación Profesional ofreceremos unha oferta 

formativa completa e de calidade que conduce a obtención de títulos de 

formación profesional e a acreditación das competencias profesionais ad-

quiridas a través da experiencia laboral nos distintos grados de formación 

profesional, atendendo as necesidades –en constante evolución e cambio- 

que demanda o mercado de traballo do noso entorno, consolidando vínculos 

con todas ás empresas do sector así como ofrecendo unha formación integral 

os nosos alumnos/as que lles facilite a participación activa e responsable 

como cidadáns. 

Valores. Orientamos as nosas accións para: 

Contribuír ao logro das actuacións e obxectivos establecidos no Plan Es-

tratéxico da Formación Profesional  Galicia 2030. 

O establecemento dun ensino de calidade que garanta o éxito académico,  

fomente o  plurilingüismo, promova a igualdade e de resposta ás necesida-

des do entorno productivo do centro nos sectores da hostalería e turismo, 

e da industria alimentaria 

A defensa da Igualdade plena de trato e de oportunidade entre homes e mu-

lleres é un valor propio da nosa institución. O CIFP Carlos Oroza asume o 

compromiso estratéxico de facer unha defensa activa da igualdade a todos 

os niveis e en todos os eidos de actuación. 

Favorecer o desenvolvemento das Persoas, a nivel persoal e profesional de 

todos os membros da comunidade educativa. Mellorar a vida dos membros que 

forman o centro é un obxectivo prioritario deste plan. 

Fomentar valores de convivencia, cooperación e respecto. 

Ofrecer uns servizos educativos de calidade. 

Mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados, a través da in-

novación e o traballo en equipo, para crear valor aos usuarios mediante un 

sistema de calidade total. 

Lograr a satisfacción da comunidade educativa buscando atender as súas ne-

cesidades e adiantándonos as súas expectativas, observando o cumprimento 

da misión, visión e valores da institución. 
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Ofrecer as cualificacións profesionais requiridas para dar resposta as ne-

cesidades e demandas do noso ámbito socioeconómico.  

Optimizar os recursos públicos dispoñibles, fundamentados nas novas tecno-

loxías, para reproducir procesos productivos respectuosos co medio ámbien-

te e coa prevención de riscos laborais, cun profesorado axeitadamente for-

mado tanto na didáctica coma nas innovacións técnicas. 

Fomentar o espírito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empre-

sariais. 

Desenvolver vínculos co sistema produtivo do contorno (sectorial, comarcal 

ou local) nos ámbitos seguintes: 

 Formación do persoal docente de formación profesional (mediante 

proxectos de formación innovadores e a participación de 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. 

 

Lingua Galega. O galego é a lingua propia do centro e de Galicia e 

como tal debe apoiarse a través do fomento do seu uso. Fomentarase a 

lingua galega desde a formación mediante a actividade docente e a 

promoción do galego e a nosa cultura en tódalas actividades 

académicas e lúdicas.  
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Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Axenda 2030. 

O CIFP Carlos Oroza é unha institución responsable socialmente e, 

como tal, debe servir de axente activo para cumprir cos obxectivos de 

desenvolvemento sustentable (ODS) da Axenda 2030 aprobada polas Nacións 

Unidas. Por esta razón a planificación estratéxica está tamén organizada 

arredor dos 17 ODS.  

Obxectivos como garantir unha educación inclusiva e equitativa de 

calidade e promover o aprendizaxe permanente para todos, lograr a 

igualdade de xénero, promover o crecemento económico sostido, inclusivo e 

sostible, o pleno emprego e produtivo e o traballo digno para todos, ou 

promover a transición ecolóxica socialmente xusta, a industrialización 

inclusiva e sostible, e fomentar a innovación, son, entre outros, 

obxectivos da Axenda 2030 que obrigan a realizar transformacións 

ineludibles en todos os ámbitos de actuación da formación profesional.  

Como centro referente para as ensinanzas de formación profesional de 

hostalaría e turismo, debemos repensar as accións en clave sostible, e 

utilizala como unha ferramenta máis para facer fronte ao cambio climático, 

mellorar a saúde e a conciencia social das persoas, ou transformar 

procesos e prácticas para reducir o impacto medioambiental. Faise 

imprescindible promover hábitos alimenticios sostibles que afectan a toda 

a cadea de valor actual, por iso é necesario fortalecer e redefinir as 

accións. Concíbese o desenvolvemento sostible como unha oportunidade para 

a creatividade e a innovación, e sitúanse unha serie de accións 

transversais que incidirán en todos os obxectivos. Neste senso impactarase 

directamente  en ensinar a reducir, clasificar, xestionar e aproveitar os 

residuos. A monotorización e optimización dos consumos enerxéticos, a 

valorización dos descartes, produtos ecolóxicos de calidade e proximidade, 

o fomento da vida saudable, a educación en valores nutricionais, a 

actuación sobre a política de compras en clave sostible, e o deseño de 

accións para promover un turismo sostible que cree postos de traballo, 

promova a cultura e os produtos locais.

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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2 Obxectivos e prioridades de actuación do 

CIFP 

O plan de actuación estrutúrase entorno a nove eixos, dos cales sete 

forman parte a Estratexia da Formación Profesional Galicia 2030 e dous 

establecidos polo centro. 

Eixos da Estratexia FP Galicia 2030: (1) Formación adaptada ás persoas 

e o sistema produtivo. (2) Acreditación de competencias. (3) Orientación 

Profesional e difusión das ofertas. (4) Innovación e dixitalización. (5) 

Emprendemento. (6) Internacionalización. (7) Centros Integrados de 

Formación Profesional de excelencia como referencia para cada familia 

profesional – sector produtivo. 

Eixos de centro: (8) Liderado e gobernanza. (9) Relación coa contorna 

e sociedade. 

Sobre os nove eixos identifícanse  un total de 14 obxectivos, 8 

fixados na Estratexia Galega 2030 e 6 obxectivos programados polo centro.  

Os 14 obxectivos están aliñados coa Estratexia Galicia 2030, a misión, 

visión e valores, descritos na política de calidade,  e os derivados da 

Axenda 2030.  A súa vez, desagréganse en 60 accións que implicarán a todas 

as áreas funcionais, departamentos e coordinacións, que serán 

implementadas nos sucesivos plans anuais en función da prioridade asignada 

tras realizar a análise do contexto do centro descrita no DAFO. O 

documento “Análise DAFO” irase modificando conforme aos cambios que se 

detecten no contexto do centro. 

No  presente plan, consignase unicamente as accións prioritarias 

identificadas para este período, sen que por elo o centro poida 

desenvolver outras non recollidas, que atendan a necesidades puntuais, que 

serán programadas nos sucesivos plans anuais.  

Eixos Obxectivos 

(1) Formación adaptada   1. Incrementar a oferta formativa, adaptada ás per-

soas e o sistema productivo. 

(2) Acreditación de competen-

cias 

2. Incrementar o número de cidadáns con competencias 

profesionais acraditadas a través do proceso ARA. 

(3) Orientación profesional e 

difusión das ofertas  

3. Potenciar a difusión das diferentes oportunidades 

que presenta a formación profesional. 

(4) Innovación e dixitaliza-

ción  

4. Promover e incentivar a participación en activi-

dades de innovación. 

5. Mellorar a capacidade dixital de centro con re-

percusión no alumnado 
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(5) Emprendemento 6. Promover o emprendemento entre o alumnado 

(6) Internacionalización 7. Impulsar a internacionalización da FP e concreta-

mente do centro e as competencias en lingua ex-

tranxeira do alumnado. 

(7) Excelencia  8. Potenciar a formación continua do profesorado de 

FP. 

(8) Liderado e gobernanza 9. Mellorar e xestionar de forma eficiente e sosti-

ble as infraestructuras do centro.   

10. Fomentar a sustentabilidade, a reutilización, re-

ciclaxe e reducción dos residuos. 

11. Mellorar a metodoloxía de ensino aprendizaxe para 

favorecer a adquisición de competecias trasver-

sais e profesionais  do alumnado  

12. Desenvolver accións de mellora continua nas con-

dicións de seguridade e saúde laboral 

13. Promover unha educación integral en valores de 

igualdade e convivencia. 

(9) Relación coa contorna e a 

sociedade  

14. Fomentar a relación e colaboración co ecosistema 

local e territorial. 
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  Obxectivo 1  Incrementar a oferta formativa, adaptada ás persoas e o sistema 

productivo 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(1) Formación adaptada   

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

1.1. Implantar progresivamente ciclos 

formativos en modalidade FP dual  

- 
Nº de grupos completos de ensi-

nanzas en modalidade Dual
 

1.2.Incrementar progresivamente alumna-

do  que curse o curso de especializa-

ción de Panadería e Bolaría Artesanal 

- 
Nº de alumnado matriculado en 

cursos de especialización
 

1.3. Incrementar progresivamente perso-

as que cursen AFD 

- 
Nº de persoas matriculadas en AFD

 

1.4. Manter o ciclo formativo de grado 

básico de Cociña e Restauración 

- 
Nº de grupos Grao Básico

 

- 
Nº de alumnado matriculado

 

1.5 Incrementar progresivamente novos 

grupos de dobre titulación 

- 
Nº de grupos de dobre titulación 

por curso
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Obxectivo 2 Incrementar o número de cidadáns con competencias profesionais acradita-

das a través do proceso ARA 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(2) Acreditación de competencias 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

2.1 Promover accións de información a 

colectivos a través da dinamización de 

FP nas empresas 

- Nº de unidades de competencia so-

licitadas para recoñecemento 

2.2 Axilizar a tramitación dos procesos 

de acreditación nun marco temporal infe-

rior a 6 meses. 

- Nº de unidades de competencia re-

coñecidas por familia profesional 

2.3 Promover accións de difusión a 

través da dinamización de FP nas empre-

sas. 

- Nº de accións de difusión de ARA  
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Obxectivo 3   Potenciar a difusión das diferentes oportunidades que presenta a forma-

ción profesional 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(3) Orientación profesional e difusión das ofertas 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

3.1. Actualizar o plan de comunicación e 

difusión (curso 2022-2023) 

- Realizado s/n 

3.2 Realizar publicacións periodicas nas 

RRSS do centro, das actividades, a ofer-

ta formativa, estadías formativas Eras-

mus+, novas de interese, etc. 

- Nº de publicacións anuais coa eti-

queta #FPGalicia nas diferentes 

canles (Facebook, Instagram, Twit-

ter,…) 

3.3 Participación en eventos e feiras de 

ámbito educativo e sectorial relaciona-

das coa oferta educativa do centro. 

3.4 Organización no propio centro de 

xornadas sectoriais para dar a coñecer a 

cidadanía os servizos que presta o CIFP. 

- Nº de accións presenciais de 

orientación e difusión á cidadanía 

por curso 

3.5  Manter actualizada a bolsa de em-

prego e publicar as ofertas 

- Nº de empresas e estudantes na 

bolsa de emprego 

3.6  Difundir as ofertas de emprego a 

través das canles RRSS do departamento 

de información e orientación profesional 

- Nº de ofertas difundidas 
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Obxectivo 4    Promover e incentivar a participación en actividades de innovación 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(4) Innovación e dixitalización 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

4.1 Promover proxectos I+D+i nos ámbitos 

da economía circular, gastronomía, 

turísmo,  alimentación saudable, tecno-

loxía alimentaria e a dixitalización, 

vinculados cos sectores e subsectores da 

hostalería, turismo e industria alimen-

taria. 

- Nº de proxectos de innovación de-

senvoltos 

4.2. Fomentar á participación entre 

alumnado e profesorado nas competicións 

Galicia Skills. 

- Nº de equipos que participan na 

convocatoria Galicia Skills. 

- Elaborar un protocolo de centro 

para a participación nos campiona-

tos 

4.3 Fomentar a colaboración con empresas 

e organismos para articular unha rede 

estable de intercambio de experiencias e 

o establecemento de proxectos conxuntos 

- Nº de proxectos de colaboración 

coa participación de empre-

sas/institucións formalizadas pola 

Administración 

 

 

 

 

 

  

   

 



 

 

Páxina 25 de 64 

Obxectivo 5    Mellorar a capacidade dixital de centro con repercusión no alumnado 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(4) Innovación e dixitalización 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

5.1 Elaborar o plan dixital de centro 

(curso 2021-2022) 

- Realizado si/non 

5.2 Desenvolver o plan dixital de cen-

tro (curso 2022-2023) 

- Porcentaxe de obxectivos acadados do 

plan dixital >85% 

5.3 Crear unha nova páxina web do cen-

tro (curso 2022-2023) 

- Realizado si/non 

5.4 Modernizar os sistemas utilizados 

de puntos de venta coa instalación de 

equipamento tecnolóxico (TPV) e progra-

mas de xestión. 
. (curso 2022-2023) 

- Nº de puntos de venta (TPV) instala-

dos.  

- Nº de grupos implementados de 2º 

cursos de cociña, servizos,  pana-

dería 
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Obxectivo 6    Promover o emprendemento entre o alumnado 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(5) Emprendemento 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

6.1 Incentivar a participación do alum-

nado nos programas Eduemprende. 

- (Nº accións para a promoción da cul-

tura emprendedora realizadas / Nº 

accións totais porgramadas)*100 

6.2 Realización de talleres, charlas, e 

outras acción de iniciativas emprendo-

ras realizadas na “Aula de Emprendemen-

to” 

 

6.3 Incentivar a participación do alum-

nado no programa DepoEmprende 

 

6.4 Fomentar proxectos de emprendemento 

empresarial (curso 2024-2025) 

- Nº de alumnado en empresas do vivei-

ro 
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Obxectivo 7    Impulsar a internacionalización da FP e concretamente do centro e as compe-
tencias en lingua extranxeira do alumnado. 

Eixo es-

tratéxico FP 

Galicia 2030 

(6) Internacionalización 

Axenda 2030 

 

Accións prioritarias Indicadores 

7.1 Fomentar a impartición de ci-

clos plurilingües 

- Nº de grupos bilingües/ciclos plurilin-

gües no centro.  

7.2 Promover movilidades de profe-

sorado 

- Nº de docentes que participa en progra-

mas de internacionalización 

7.3 Promover movilidades de alumna-

do 

- Nº de movilidades entrantes e saintes 

de alumnado 

7.4 Difusión de programas de compe-

tencias lingüísticas 

- Nº de accións de difusión de programas 

para a mellora das competencias lin-

güísticas para profesorado ou alumnado 

7.5 Desenvolver actividades extra-

curriculares en lingüa extranxeira.  

- Nº de actividades desenvoltas por curso 

escolar 
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Obxectivo 8   Potenciar a formación continua do profesorado de FP. 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(7) Excelencia 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

8.1 Difundir as accións de formación do 

profesorado.  

8.2 Desenvolver o PFPP do centro 

8.3 Promover o desenvolvemento de PFFP 

- % de profesorado que certifica algún 

tipo de formación específica asocia-

da Plan FP, PFFP ou PFPP 

8.4 Desenvolver accións de formación 

interna 

- Nº de profesorado que participa 

nalgún tipo de formación interna. 
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Obxectivo 9    Mellorar e xestionar de forma eficiente e sostible as infraestructuras do 
centro 

Eixo es-

tratéxico FP 

Galicia 2030 

(8)Liderado e gobernanza 

Axenda 2030 

 

Accións prioritarias Indicadores 

9.1 Conservar, xestionar e renovar as 

infraestruturas atendendo a criterios 

de mantemento, de accesibilidade, de 

sostibilidade, de seguridade e de 

prevención de riscos 

- Índice da satisfacción do profesorado, 

PAS e alumnado coas infraestruturas 

9.2 Optimizar a xestión e o uso dos 

espazos docentes 

- Queixas e suxestións (SQR) relaciona-

das coas infraestruturas (espazos, ba-

rreiras  arquitectónicas, accesibili-

dade, mantemento de edificios...). 

9.3 Dotar con equipamento informático 

e de alta conectividade 

- Nº de equipos informáticos renovados e 

% de aulas sobre as totais por curso. 

- Curso 2024-2025 100% das aulas e equi-

pos renovados.  

9.4 Crear un aula de empredemento - Crear aula de emprendemento no curso 

2021-2022 

9.5 Crear un aula de tecnoloxía apli-

cada a FP
 

- Crear aula de tecnoloxía no curso 

2021-2022 

9.6 Dotar de carros de carga e compu-

tadores portátiles para uso común en 

aulas 

- Nº de carros con computadores portáti-

les 
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9.7 Cambiar o mobiliario das aulas de 

turismo 

- Realizado s/n 

9.8 Dotar de novo equipamento das 

aulas taller 

- Nº de equipos novos instalados nun es-

pazo temporal de 4 anos 

9.9 Equipar os novos espazos da FASE 

III e reconfigurar os espazos dos 

despachos de dirección 

- Realizado s/n 

9.10Habilitar os baixos cedidos pola 

Deputación. (curso 2023-2024) 

- Destinar un baixo a almacén 

- Destinar un baixo a un formativo espa-

zo multidisciplicar. 

 

Obxectivo 10  
Fomentar a sustentabilidade, a reutilización, reciclaxe e reducción de 

residuos. 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(8)Liderado e gobernanza 

Axenda 2030 

 

Accións prioritarias Indicadores 

10.1 Manter o plan de recollida se-

lectiva dos biorresiduos e manter o 

Selo Revitaliza 

- Nº de talleres/grupos nos que se apli-

ca o plan 

10.2 Desenvolver accións de formación 

dirixidas ao alumnado do centro. 

10.3 Desenvolver accións de divulga-

ción da Horta Escolar “HortaOroza” 

- Nº de actividades desenvoltas / Nº ac-

cións totais porgramadas)*100 

- Nº de accións de divulgación realiza-

das 
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10.4 Desenvolver accións de reutili-

zación, reciclaxe e reducción de re-

siduos. 

- Nº de accións 5R realizadas 

Obxectivo 11    Mellorar a metodoloxía de ensino aprendizaxe para favorecer a adquisición de 

competecias trasversais e profesionais  do alumnado 

Eixo es-

tratéxico FP 

Galicia 2030 

(8)Liderado e gobernanza 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

11.1 Fomentar o uso de metodoloxías  

activas de ensino  aprendizaxe 

“aprender facendo”.
 

- % de grupos sobre o nº de totais nas 

que se aplican  metodoloxías  tipo ABP 

– ABR – Aprendizaxe/servizo. 

11.2 Realización de actividades 

complementarias a formación (ACF) 

na que interveñan varios ciclos 

formativos/módulos en proxectos 

intermodulares.  

- % de ACF sobre as totais nas que parti-

cipan varios módulos en proxectos in-

termodulares.  
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Obxectivo 12   
Desenvolver accións de mellora continua nas condicións de seguridade e 

saúde laboral 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(8)Liderado e gobernanza 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

12.1 Difundir a información necesaria 

sobre os riscos nos postos de traballo 

e sobre as medidas de protección. (Car-

telería, envío de información, etc) 

- Nº de accións de difusión desenvol-

tas 

12.2 Disminuir os riscos derivados do 

uso de productos de limpe-

za/desinfección que poidan presentar 

toxicidade 

- Nº de accións desenvoltas 
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Obxectivo 13    Promover unha educación integral en valores de igualdade e convivencia 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(8)Liderado e gobernanza 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

13.1 Actualizar o plan de igualdade 

(curso 2022-2023) 

- Realizado s/n 

13.2 Actualizar o plan de convivencia 

(curso 2022-2023) 

- Realizado s/n 

13.3 Desenvolver actividades/accións de 

promoción da igualdade 

- Nº de actividades para a promoción 

da igualdade realizadas / Nº accións 

totais porgramadas)*100. 

13.4 Desenvolver actividades/accións 

que fomenten a mellora da convivencia 

- Nº de actividades para o fomento da 

convivencia / Nº accións totais por-

gramadas)*100. 
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Obxectivo 14 Fomentar a relación e colaboración co ecosistema local e territorial. 

Eixo estratéxico 

FP Galicia 2030 

(9)Relación coa contorna e a sociedade 

Axenda 2030  

Accións prioritarias Indicadores 

Colaboracións con centros educativos: 

14.1 Fomentar o intercambio de boas 

prácticas con outros centros de forma-

ción profesional, secundaria e prima-

ria. 

- Nº de centros participantes no “Con-

curso de Sumillería Suso Domínguez” 

- Nº de accións desenvoltas por curso 

académico nos programas do centro: 

PonteFPEmprede, PonteFPOrienta, Pon-

teFPInternacional, e ámbitos Oroza-

Sustentable, OrozaSaúdable, OrozaSo-

cial. 

- Nº de accións desenvoltas cas Esco-

las de Hostalería e Turismo de Por-

tugal dentro do programa “Cociñas 

Viaxeiras” 

Colaboracións a nivel local:  

14.2 Desenvolver accións de cooperación 

no marco do acordo de colaboración co 

concello de Pontevedra 

- Nº de accións desenvoltas no marco 

do acordo de colaboración.  

Colaboracións a nivel territorial 

14.3 Desenvolver accións de cooperación 

no marco do acordo de colaboración coa 

Deputación de Pontevedra 

- Nº de accións desenvoltas no marco 

do acordo de colaboración.  

Colaboracións con empresas e entidades 

de desenvolvemento e promoción económi-

ca 

14.4 Desenvolver accións e colabora-

cións en todos os ámbitos da FP.  

- Nº de novos convenios FCT e dual. 

- Nº de colaboracións en actividades e 

proxectos. 
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3 Sistema organizativo do CIFP 

Segundo establece o Regulamento Orgánico dos Centros Integrados de 

Formación Profesional, a estrutura interna está distribuída 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: 

Área de calidade, innovación e orientación profesional. Con 

responsabilidade na xestión de calidade, na innovación educativa e 

tecnolóxica, na formación do profesorado, nos programas 

internacionais, na relación con empresas, entidades, asociacións e 

outras institucións, na información e orientación profesional, na 

organización e na xestión dos procedementos para a obtención dun 

título de formación profesional por vías de aprendizaxe non formais 

e de calquera outra proba que a consellería competente convoque. 

Área de formación. Con responsabilidade na organización e na 

xestión das actividades formativas e do persoal docente do centro 

integrado 

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. 

Órganos unipersoais de goberno 

Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo, que 

traballará 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. 

d) A secretaría. 

As persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos e 

da secretaria exercerán como xefes ou xefas da área de calidade, 

innovación e orientación profesional, da área de formación e da área 

de administración e xestión, respectivamente. 
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Nomeamento e cesamento da dirección 

A dirección dos centros integrados de formación profesional de 

titularidade pública será provista polo procedemento de libre 

designación entre o 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 

procedemento resolverase logo do informe non vinculante dos órganos 

colexiados. 

A dirección do centro integrado cesará nas súas funcións por 

resolución da persoa titular da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, ao producirse algunha das seguintes 

circunstancias: 

a) Cesamento por decisión do órgano que o nomeou. 

b) Aceptación de renuncia motivada. 

c) Traslado definitivo, voluntario ou forzoso, pase a 

situación de servizos especiais, xubilación, excedencia 

voluntaria ou forzosa e suspensión de funcións, de acordo 

co disposto na lexislación vixente. 

En caso de ausencia, doenza ou suspensión de funcións da dirección 

do centro integrado desempeñará as súas funcións, con carácter 

accidental, a vicedirección. Así mesmo, e de ser o caso, en ausencia 

da vicedirección, será a xefatura de estudos quen desempeñe as 

funcións de dirección. 

 Nomeamento e cesamento das persoas responsables da 

vicedirección, da xefatura de estudos e da secretaría 

As persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos e 

da secretaría 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 consello social. A dirección 

remitirá a proposta á xefatura territorial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria a fin de que sexan nomeados por 

esta. 

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 posesión. 

As persoas responsables da vicedirección, da xefatura de 

estudos, e da secretaría do centro integrado cesarán nas súas 

funcións ao producirse algunha das circunstancias seguintes: 
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a) Por renuncia motivada aceptada pola dirección e ratificada 

pola xefatura territorial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

b) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, 

pase a situación de servizos especiais, xubilación, 

excedencia voluntaria ou forzosa, ou suspensión de 

funcións, de acordo co disposto na lexislación vixente. 

c) Cesamento da persoa responsable da dirección do centro 

integrado que os designou. 

d) Cesamento pola xefatura territorial da Consellería de 

Educación e Ordenación universitaria, por proposta da 

dirección do centro integrado, mediante un escrito razoado, 

logo de comunicado ao claustro de profesorado e ao 

consello social, e oídos estes. 

O xefe ou a xefa territorial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria poderán cesar ou suspender de funcións ás 

persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos ou da 

secretaría, cando exista incumprimento grave das súas funcións, logo 

dun informe razoado do director ou da directora, tras dar audiencia 

á persoa interesada. A dirección do centro informará o consello 

social. 

Cando cesen nas súas funcións as persoas responsables da 

vicedirección, da xefatura de estudos e da secretaría do centro 

integrado polas causas enumeradas no punto anterior, a xefatura 

territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

nomeará o profesor ou a profesora que designe a dirección, logo da 

comunicación ao claustro de profesorado e ao consello social, e 

oídos estes. 

En caso de ausencia, doenza ou suspensión de funcións das 

persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos e da 

secretaría 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. 

 Competencias da dirección: 

a) Representar oficialmente á administración educativa no centro 

integrado, sen prexuízo das atribucións das demais autoridades. 

Achegarlle á administración educativa as propostas, as 

aspiracións e as necesidades do centro para cumprir os fins e 

as funcións propias dun centro integrado. 

b) Cumprir e garantir o cumprimento da normativa. 
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c) Dirixir e coordinar as actividades do centro de cara á 

consecución e o desenvolvemento do proxecto funcional e do plan 

anual. 

d) Convocar e presidir os actos académicos e as reunións dos 

órganos de goberno. 

e) Garantir a execución dos acordos dos órganos colexiados no 

ámbito da súa competencia. 

f) Garantir o coñecemento, a información e os servizos de 

orientación a todas as persoas, tanto a título individual como 

colectivamente, para facilitar o acceso ás accións formativas e 

ás accións de mobilidade para intercambios formativos 

profesionais. 

g) Promover e impulsar as avaliacións e as auditorías de calidade 

do centro integrado, e colaborar coa Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria nas avaliacións externas e na 

avaliación da función pública docente. 

h) Promover plans de innovación educativa, formativa e tecnolóxica 

no centro integrado. 

i) Favorecer a convivencia no centro, garantindo a mediación na 

resolución de conflitos, e imporlle ao alumnado as medidas 

disciplinarias que correspondan. 

j) Visar as certificacións e os documentos oficiais do centro. 

k) Calquera outra función que lle encomende a administración 

educativa. 

 Competencias da vicedirección 

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 coas persoas 

responsables das outras áreas funcionais. 

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 profesorado e do alumnado, de acordo co 

plan anual, así como orientar a acción dos titores e das 
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titoras, consonte o plan de orientación e de acción 

titorial. 

b) 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. 

c) 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, formulando propostas para 

fomentar a cultura emprendedora nas actividades que se 

desenvolvan no centro integrado. 

d) Planificar o procedemento de seguimento e avaliación do 

grao de inserción laboral do alumnado, así como do seu 

nivel de satisfacción. 

3. De calidade e innovación: 

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 funcional do centro integrado. 

b) Fomentar e planificar as actividades referidas á 

innovación educativa e tecnolóxica, e os proxectos de 

investigación, dirixindo propostas ás outras áreas do 

centro integrado para o seu estudo e a súa participación. 

c) Fomentar e planificar o deseño de proxectos de uso 

pedagóxico das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC), e de proxectos de innovación e 

investigación relacionados con estas 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. 
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g) Dirixir o plan interno de actividades de formación do 

profesorado do centro integrado, en función das 

necesidades detectadas, e coordinando o seguimento desatas 

actividades.  

h) Fomentar a participación do centro en programas 

internacionais, así como divulgar 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 elaboración 

dos convenios de colaboración coas empresas para a 

realización do módulo 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 necesidades identificadas. 

c) Promover acordos, convenios e colaboracións necesarias no 

ámbito da calidade, da formación, da innovación e das TIC 

con empresas, entidades ou institucións 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 así como proporlle á dirección a constitución 

de comisións de avaliación, cando sexa necesario. 

b) Organizar, coordinar e supervisar o procedemento das 

probas que se realicen no centro, de acordo coa 

convocatoria da administración competente, así como 

proporlle á dirección a constitución dos equipos de 

profesorado para a súa realización. 

6. Aquelas outras funcións que a dirección do centro lle 

encomende, dentro do ámbito da súa competencia. 

 Competencias da xefatura de estudos 

1. De coordinación do centro integrado: 
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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 realizadas 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 distribución de espazos. 

c) Coordinar 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 relación 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 educativa as necesidades de 

profesorado, tanto na creación como na supresión de prazas, 

segundo as necesidades da oferta formativa 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 profesorado, e calquera outra eventualidade 

que incida no normal desenvolvemento da actividade do 

centro. 

4. De relacións no centro integrado: 
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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) Facilitar a coordinación das accións da biblioteca e as 

actividades de promoción de idiomas. 

5. Aqueloutras funcións que a dirección do centro lle encomende, 

dentro do ámbito da súa competencia. 

 Competencias da secretaría 

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. 

e) Remitir a memoria anual á administración educativa, así 

como toda a documentación 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. 

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 

correspondentes. 

d) Xestionar os acordos ou os convenios necesarios tanto para 

o funcionamento do centro integrado como para as 
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actividades formativas con empresas, con entidades e con 

outras administracións, dentro dos límites establecidos 

pola normativa.  

e) Actuar como secretario ou secretaria dos órganos colexiados 

de participación, levantar acta das sesións e dar fe dos 

acordos, co visto e prace da dirección. 

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 integrado. 

a) Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e as 

persoas interesadas. 

3. 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 calquera 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. 

4. De actividades complementarias e extraescolares: 

a) Organizar, conxuntamente cos restantes membros dos órganos 

de goberno unipersoais e dos departamentos, as actividades 

complementarias e extraescolares 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 xefatura 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. 

5. Aqueloutras funcións que a dirección do centro lle encomende, 

dentro do ámbito da súa competencia. 
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Órganos colexiados de participación 

O Consello Social 

O Consello Social é o órgano de participación da sociedade nos 

centros integrados de formación profesional. 

 Composición 

Tenderase a unha composición equilibrada de homes e mulleres, e 

estará composto polos seguintes membros: 

a) Catro representantes da Administración, entre os que figurará o 

director ou a directora do centro, que exercerá a presidencia 

do consello. Outros dous destes representantes designaraos a 

dirección xeral correspondente á consellería que teña a 

titularidade do centro, e o cuarto representante designarao a 

consellería implicada na autorización e da que non dependa o 

devandito centro. 

b) Catro representantes do centro, do cal formará parte o/a xefe/a 

de estudos e tres serán elixidos polo claustro. 

c) Catro representantes das organizacións empresariais e sindicais 

con maior representatividade e con representación no Consello 

Galego de Formación Profesional, dous deles das organizacións 

empresariais e outros dous de organizacións sindicais. 

d) O secretario ou a secretaria do centro ocupará a secretaría do 

consello, con voz e sen voto. 

 Funcións 

As funcións do Consello Social serán as seguintes: 

a) Establecer as directrices para elaborar o proxecto funcional do 

centro, así como a súa aprobación. 

b) Aprobación dos plans anuais e as memorias do centro. 

c) Aprobar o orzamento e o balance anual. 

d) Realizar o seguimento das actividades do centro, asegurando a 

calidade e o rendemento dos servizos. 

e) Emitir informe con carácter previo ao nomeamento do director ou 

da directora do centro. 

O claustro do profesorado 

O claustro de profesorado é o órgano de participación do 

profesorado na actividade do centro. 
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 Competencias 

Terá as seguintes: 

a) Formularlle ao equipo directivo e ao Consello Social 

propostas para a elaboración do plan anual. 

b) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da 

innovación pedagóxica, e na formación do profesorado. 

c) Participar na elaboración dos plans de mellora da calidade. 

d) Elixir os representantes do profesorado no Consello Social. 

e) Emitir informe con carácter previo ao nomeamento do 

director ou da directora do centro. 

f) Calquera outra función que lle atribúa a consellería 

competente, no ámbito das súas funcións. 

Órganos de coordinación 

Da área de calidade, innovación e orientación profesional 

 Departamento de información e orientación profesional 

– Coordinación de emprendemento 

 Departamento de calidade e innovación 

– Coordinación de innovación e formación do profesorado 

– Coordinación de tecnoloxía da información e da comunicación 

– Coordinación de programas internacionais 

 Departamento de relación con empresas 

 Departamento de acreditación e probas 

Da área de formación 

 Departamento de hostalaría e turismo 

 Departamento de industrias alimentarias 

 Departamento de formación e orientación laboral 

 Departamento de dinamización de idiomas 

 Coordinación do equipo de dinamización da lingua galega 

 Coordinación da biblioteca 

Da área de administración e xestión 

 Comisión de saúde e seguridade laboral 

Os departamentos estarán dirixidos polo xefe ou xefa do departamento 

correspondente e as coordinacións polo coordinador ou coordinadora 
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correspondente, e todos actúan baixo a dirección do xefe ou xefa da 

área funcional á que pertenzan. 

Os departamentos reuniranse, con carácter xeral, unha vez por 

semana. Unha vez ao mes a reunión dedicarase a facer o seguimento da 

programación didáctica. 

Sen prexuízo do establecido no punto anterior, durante os meses 

de xuño e setembro os departamentos celebrarán as reunións que sexan 

precisas para a elaboración da memoria anual do curso, da 

programación didáctica e das propostas que correspondan para a 

programación xeral anual. 

De cada reunión a xefatura de departamento levantará a acta 

deixando constancia dos asistentes e dos acordos adoptados. 



 

 

Páxina 47 de 64 

Organigrama do CIFP 
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4 Procedementos de xestión do CIFP 

O centro ten definido o seu Sistema de Xestión da Calidade de acordo 

coa norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de xestión da calidade. 

Requisitos. 

A documentación do Sistema de Xestión da Calidade é coherente 

cos termos e coas definicións que se recollen na norma UNE-EN ISO 

9000 Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

Os requisitos da norma ISO 9001 están recollidos e asociados á 

documentación e aos procedementos do Sistema de Xestión da Calidade, 

trazando cada requisito co procedemento ou cos procedementos que os 

desenvolven. 

O centro aspira a aumentar a satisfacción dos seus usuarios 

(alumnado, familias e empresas) mediante a aplicación eficaz dun 

sistema de xestión da calidade, o que abrangue a mellora continua na 

prestación do servizo e o aseguramento da conformidade, tanto cos 

requisitos do usuario como cos legais e os regulamentarios 

aplicables. 

O Sistema de Xestión da Calidade definido alcanza, como núcleo 

principal, todos os tipos e niveis de ensino regrado impartidos no 

centro en forma de cursos, tanto en réxime ordinario, como en réxime 

de ensinanzas de persoas adultas, e, complementariamente, as 

actividades de apoio desenvolvidas no centro e que constan na 

listaxe de documentación en vigor. 

Alcance. O Sistema de Xestión de Calidade definido neste manual al-

canza os seguintes servizos: 

 A prestación do servizo da oferta educativa regrada do cen-

tro. 

 Acreditación de competencias profesionais. 

SXC e os seus procesos. A listaxe da documentación. 

Liderado. A dirección comprométese a desenvolver e a poñer en 

práctica o Sistema de Xestión da Calidade, así como á mellora conti-

nua da súa eficacia. 

Liderado e compromiso 

PR51LID Liderado. Neste PR establécense as responsabilidades e as 

actuacións para a definición da política, así como os compromisos 

da dirección do centro. 
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Política 

MD51LID02 Política de calidade .O centro identificou para as  áreas 

de xestión prioritarias (calidade e prestación de  servizos) políti-

cas (directrices de actuación mantidas permanentemente) e estra-

texias (liñas de traballo ou actuación) que son comunicadas e des-

pregadas en toda a organización. 

Estas políticas e estratexias teñen en conta as necesidades e as 

expectativas das partes interesadas. 
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Misións, responsabilidades e autoridades da organización. 

MD51LID03 Organigrama. Neste  modelo  incorpórase  a  estrutura  orga-

nizativa  do  centro  segundo  os  compromisos  e  as responsabilida-

des que exixe a normativa vixente. 

Planificación. Accións para abordar riscos e oportunidades 

PR61RIS Riscos e oportunidades. Analizaranse os riscos e as oportunida-

des en función das partes interesadas para evitar efectos non desexa-

bles no SXC, que será sometido á revisión periódica da dirección pa-

ra determinar a súa eficacia, e adiantarse ás posibles desviacións do 

SXC e do funcionamento da propia organización. 

Obxectivos de calidade e planificación para logralos 

PR62XES Planificación do SXC. Estes obxectivos son xestionados segundo 

se indica no proceso mencionado. Nel recóllense os obxectivos de 

xestión anticipados para o período previsto; os proxectos, as activi-

dades e os procesos para desenvolver, e os recursos que cómpre aplicar 

para a súa consecución. 

As fontes principais para a súa elaboración son: 

 As políticas do Sistema de Xestión da Calidade. 

 A revisión do sistema da calidade. 

 O seguimento dos obxectivos de calidade. 

O seguimento dos obxectivos de calidade realízase periodicamente 

segundo a planificación destes e analizarase na revisión do sistema 

pola dirección. Estes obxectivos defínense de tal xeito que sexan 

medibles e coherentes. 

Ao mesmo tempo, neste procedemento establécense os indicadores que 

determinan os procesos conformes cos requisitos legais e do centro, 

e que son analizados na revisión pola dirección para determinar as 

accións encamiñadas á mellora continua. 

Planificación dos cambios 

IT75CDC01 Criterios para a elaboración da documentación. O Sistema de 

Xestión da Calidade está en constante evolución, adecúase e mellora en 

función das necesidades, das prioridades estratéxicas da organización e 
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da propia evolución da norma UNE-EN ISO 9001. 

A necesidade do desenvolvemento dun cambio é identificada polo 

centro, na revisión do sistema, logo de analizados os datos e as 

informacións aportados para a devandita revisión. 

A persoa responsable do Sistema de Xestión da Calidade do centro formará 

un equipo, que deberá: 

 Desenvolver e documentar o novo proceso, incluídos os rexis-

tros. 

 Propoñer modificacións noutros procesos afectados. 

 Propoñer recursos e información necesaria para apoiar a co-

rrecta operación do proceso. 

 Definir a implantación do proceso na organización. 

 Realizar o seguimento, a medición e a análise do proceso du-

rante o período de proba. 

 Axustar o proceso e/ou validalo, logo de superar o período de 

proba. 

A persoa responsable do Sistema de Xestión da Calidade dos centros, 

despois de analizar os resultados do equipo de proceso, resolverá a 

súa inclusión no sistema de xestión e a xeneralización a toda a 

organización, e encargarase da implantación (documentación, 

comunicación) seguindo as directrices do equipo. 

Os procesos do sistema son revisados na medida da súa necesidade, 

detectada polas non- conformidades xeradas, as queixas, as 

suxestións, as reclamacións e os resultados da revisión do sistema. 

Apoio 

Recursos 

PR71ACP Acollemento do personal. Todo o persoal de novo ingreso é reci-

bido segundo un proceso de acollemento, segundo o procedemento, e que 

se desenvolve nos seguintes aspectos: 

 Presentación das persoas, as instalacións e a estrutura orga-

nizativa do centro. 

 Presentación do proxecto do centro concretado no ideario e na 

política da calidade. 
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 Presentación do SXC. 

 Presentación das actividades para desenvolver e de como con-

tribúen ao logro dos obxectivos do centro. 

PR71FOR Formación. As persoas que realicen tarefas que afecten a cali-

dade deben ser competentes, cunha formación e experiencia apropiadas. 

Para asegurar a formación, disponse dun procedemento que desenvolve os 

seguintes aspectos: 

 Necesidades de formación. 

 Planificación das actividades. 

 Asignación de recursos. 

 Accións formativas desenvolvidas. 

Recursos de seguimento e medición 

Para realizar o seguimento e medición disponse dos seguintes 

procedementos: 

PR71CAL Homoxeneización de criterios e calibración. Define os elemen-

tos para calibrar e como se realiza. Está directamente relacionado coa 

medición. 

Transversalmente, empréganse os seguintes procedementos, que están 

definidos nos apartados nos que están directamente relacionados. 

 PR85AVA Avaliación. 

 PR85PRO Programación. 

 PR91SAT Satisfacción. 

 PR81PLA Planificación do centro. 

Competencia 

A competencia necesaria para o posto que desempeña está establecida na 

lexislación vixente. 

No centro emprégase o PR71ACP Acollemento do persoal, onde se informa 

ao profesorado das ferramentas e dos elementos necesarios para o 

desempeño das súas funcións. 
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Toma de conciencia 

O PR71ACP Acollemento do persoal incorpora a guía do profesorado, que 

consta da información necesaria con respecto ao SXC e o acceso á 

política de calidade e ao compromiso da dirección. 

Comunicación 

PR74CIN Comunicación interna. Neste procedemento establécense os ele-

mentos empregados para a comunicación e os rexistros documentais ne-

cesarios. 

Información documentada 

PR75CDC Control da documentación e dos rexistros. O control da documen-

tación requirida polo sistema de xestión de calidade realízase segun-

do o indicado neste procedemento, que recolle a codificación da docu-

mentación, as versións vixentes, a conservación da documentación e a 

estrutura dos procedementos. 

Operación 

Consonte o indicado na política de calidade e no procedemento de 

revisión do sistema, a dirección define e realiza a planificación dos 

obxectivos con carácter anual, así como o seu seguimento. Así mesmo, 

realízanse as planificacións das actividades principais para abordar 

os riscos e as oportunidades, os cambios para realizar nas 

instalacións, a necesidade de mellora na xestión e no labor do 

centro, cambios da normativa, etc. 

Planificación e control operacional 

PR81PLA Planificación do curso escolar. Recollerá a elaboración e a re-

visión dos documentos oficiais requiridos pola normativa vixente. 

Requisitos para os produtos e os servizos 

Están establecidos pola lexislación vixente e desenvolvidos no 

procedemento de programación (PR85PRO Programación) 
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Deseño e desenvolvemento dos produtos e os servizos 

Están establecidos pola lexislación vixente e desenvolvidos no 

procedemento de planificación do centro (PR81PLA Planificación curso 

escolar). 

Control dos procesos e os servizos subministrados externamente 

PR84COM Provisión de recursos e compras. Definirá o procedemento para a 

xestión de provedores, as compras do centro e a verificación dos pro-

dutos e os servizos proporcionados. 

Aos provedores comunicaráselles que serán avaliados segundo os 

criterios establecidos. 

PR84MAN Mantemento de equipamentos e instalacións. Xestionará o mante-

mento dos equipamentos e das instalacións con medios propios e me-

diante contratación con medios especializados, cando se considere nece-

sario. 

Produción e provisión do servizo 

PR85ACF Actividades complementarias á formación. Planificará as activi-

dades complementarias, de modo que se leven a cabo do xeito máis con-

trolado posible e que sirvan de complemento á formación pedagóxica re-

cibida no centro. 

PR85ACO Acollemento do alumnado. Procurará un bo acollemento para o 

alumnado de nova incorporación, co fin de que a súa integración no 

centro sexa o máis doada, agradable e rápida posible. 

PR85AUL Actividades de aula. Procedementará as actividades de aula, de 

xeito que o colectivo do profesorado manteña un criterio común na súa 

aplicación, e contribuirá á mellora progresiva da súa calidade. 

PR85AVA Avaliación. Facilitará os medios e a información necesarios para 

garantir a entrega en prazo e forma adecuados das cualificacións acadé-

micas e, de ser o caso, dos seus informes anexos. Ofreceralles ao alum-

nado e ás súas familias un sistema que garanta os seus dereitos a 

unha avaliación xusta, e que sexa un instrumento pedagóxico útil e po-

sitivo no proceso de ensino e aprendizaxe. 

PR85APF Acreditación probas e formación non regrada. Este procedemento 

describirá a  metodoloxía para a realización, seguimento e avaliación 

das accións de formación non regrada e outras accións competencia 
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dos CIFP segundo normativa vixente. 

PR85FCT Formación en centros de traballo. Deseñará e xestionará as 

prácticas de formación en centros de traballo de xeito proveitoso 

tanto para o empresariado colaborador como para o alumnado e o ins-

tituto, entendendo a FCT como unha parte esencial na formación técnica 

e humana do alumnado participante nela. 

PR85ORI Información e orientación professional. Proporcionaralle ao 

alumnado un bo servizo de orientación, tanto académica como profesio-

nal, e unha atención individualizada aos seus problemas de carácter 

persoal, para posibilitar unha inserción o máis completa posible na 

comunidade educativa do centro e no seu entorno familiar e social. 

PR85PRO Programación. Recollerá a elaboración das programacións didác-

ticas e das memorias de fin de curso de cada materia de xeito coor-

dinado entre os membros do departamento, de acordo cun modelo común, e 

a súa entrega en prazo e forma adecuados, de xeito que poidan servir 

de instrumento fundamental de referencia didáctica no proceso de ensino 

e aprendizaxe, segundo establece a lexislación vixente. 

Liberación de produtos e servizos 

PR85AVA Avaliación. A liberación do servizo depende dos requisitos le-

gais e determínase no proceso de avaliación do alumnado logo de que 

acade os coñecementos determinados nos currículos, aplicando a pro-

gramación correspondente. 

Control das saídas non conformes 

PR12NCA Non-conformidades. Cando se establezan desviacións relacionadas 

cos indicadores, procedementos, etc.  analizaranse as causas, aplica-

ranse as medidas establecidas encamiñadas á súa corrección e realiza-

rase o seguimento. 

Avaliación do desempeño 

A documentación desta epígrafe céntranse en tres procedementos que 

cobren os tres requisitos establecidos na norma. 

Seguimento, medición, análise e avaliación 

PR91SAT Satisfacción. Establece a sistemática de análise e medición da 

satisfacción das partes interesadas. 
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Auditoría 

PR92AUD Auditoría interna. Indica como se realizan e se planifican as 

auditorías, e establece modelos documentais para a utilización do 

persoal auditor. 

Revisión pola dirección 

PR93REV Revisión do SXC. Este procedemento establece como se realiza a 

revisión do sistema pola dirección, os elementos de análise e as saí-

das ou conclusións do SXC, compoñentes fundamentais no proceso de 

mellora continua. 

Mellora  

Xeneralidades 

Esta epígrafe abrangue os procedementos destinados a determinar as 

oportunidades de mellora do sistema e a poñer en práctica as accións 

precisas para cumprir os requisitos de calidade e aumentar a 

satisfacción da persoa usuaria; é dicir: 

 Mellorar os aspectos que se desvían dos requisitos de xestión 

recollidos neste MC. 

 Prever para corrixir ou reducir, segundo o caso, futuros efec-

tos non desexados. 

Non conformidades e accións correctivas 

PR12NCA Xestión de non-conformidades e accións correctivas. PR61RIS 

Riscos e oportunidades. O sistema analiza as causas das non-

conformidades e determina e implanta accións correctoras, co obxecto 

de evitar que volvan ocorrer. Estas accións determínanse e implántanse 

segundo se indica no procedemento de xestión de non-conformidades e 

accións correctivas. 

Mellora continua 

PR93REV Revisión do SXC, PR61RIS Riscos e oportunidades. A organización 

debe mellorar continuamente a conveniencia, a adecuación e a eficacia 

do sistema de xestión da calidade. Para iso teranse en conta os re-

sultados da avaliación do desempeño, para determinar se realmente hai 

necesidades ou oportunidades que deban considerarse como parte da me-



 

 

 

 Páxina 57 de 64 

 

llora continua e poñer os medios necesarios para resolvelas, se é posi-

ble. 
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5 Oferta integrada: 

O CIFP Carlos Oroza imparte ciclos formativos de Formación 

Profesional e outras accións formativas das familias profesionais de 

Hostalería e Turismo, e, Industrias Alimenatrias. 

5.1. Ensinanzas  

Ciclos formativos LOE 

(modalidade ordinario) 

Grupos 

1º 

curso 

Grupos 

2º 

curso 

Total 

grupos 

Alumnado 

Por gru-

po 

CB COCIÑA E RESTAURACIÓN 1 1 2 18 

CM COCIÑA E GASTRONOMÍA 2 2 4 22 

CM SERVIZOS EN RESTAURACIÓN 1 1 2 25 

CM PANADARÍA, RESPOSTARÍA. E CONFEITARÍA 1 1 2 22 

CS DIRECCIÓN DE COCIÑA 1 1 2 22 

CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS 1 1 2 22 

CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS 1 1 2 30 

CS GUÍA, INFORMAC. E ASIST. TURÍSTICAS 1 1 2 30 

Ciclos formativos LOE (modalidade FP DUAL INTENSIVA) 

CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS   

CS DOBLE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE COCIÑA EN SERVIZOS DE RESTAURACIÓN  

Cursos de espacialización 

PANADERÍA E BOLERÍA ARTESANAL 

5.2. Accións de inserción e reinserción laboral das persoas 

traballadoras 

AFD nivel 1  

Operacións básicas de cociña  

Operacións básicas de panadería e pastelería 

Operacións básicas de restaurante e bar  
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5.3. Accións formativas permanentes dirixidas á poboación 

traballadora ocupada 

5.4. Outras 

Formación á demanda para diversos colectivos e organizacións empesariais. 
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6 Programacións das accións formativas 

existentes no CIFP 

Todas as programacións están dispoñibles para o alumnado na páxina web 

do centro, e para profesorado, dirección e Inspección educativa na plataforma 

www.edu.xunta.es/programacions 

7 Plan de orientación profesional 

Anexo 1 

7.1. Plan de acción titorial 

Anexo 2 

8 Proxecto lingüístico do CIFP 

Anexo 3 

9 Plan de autoprotección 

Anexo 4 

10 Plan de organización e convivencia da 
residencia (de ser o caso) 

O CIFP Carlos Oroza non conta con residencia de alumnado 

11 Dispoñibilidade e accesibilidade aos 
servizos e ás instalacións do CIFP  

Restaurante pedagóxico do centro “Álvaro Cunqueiro” 

O CIFP Carlos Oroza é un centro educativo no que se desenvolven actividades 

formativas relacionadas coa familia profesional de Hostalaría e Turismo. 

Froito destas actividades, ofrecese un servizo de restaurante a disposición 

de toda a comunidade educativa e mesmo a persoas alleas ao centro, que se 

desenvolve no aula taller restaurante “Álvaro Cunqueiro”.  

Cada curso escolar, programase un calendario coas datas nas que se 

ofrece a prestación deste servizo. Por tratarse dun aula na que no momento do 
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servizo estase a impartir unha clase, ten unhas normas de uso que se 

especifican a continuación: 

A entrada no aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse antes das 

14.30 horas. Non se permitirán entradas no mesmo a partires de dita hora. 

A saída do aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse como máximo ás 

15.50 horas, xa que a hora de remate das clases é as 16 horas e o alumnado 

necesita dun tempo para re-coller e cambiarse. 

Terase en conta en todo o momento que o alumnado que realiza o servizo 

está en clase polo que deberase respectar ao máximo o traballo e as 

actividades que se estean a realizar du-ante o mesmo. 

Os prezos deste servizo son aprobados polo Consello Social para cada 

curso.  

Aula I+D 

O centro conta cun aula para desenvolver actividades de innovación, equipada 

cunha cociña para facer demostracións culinarias, medios tecnolóxicos e 

audiovisuais, con capacidade para 60 persoas. Este aula ponse a disposición 

fora do horario lectivo para as empresas, organizacións, institucións e 

outros colectivos. A prestación deste servizo pode ser mediante un convenio 

entre as partes interesadas ou mediante a contra prestación económica polo 

seu uso. Para facer uso deste espazo as entidades interesadas deberán 

contactar coa dirección do centro. 

12 Dereitos e deberes do alumnado 

Nas normas de organización, funcionamento e convivencia do centro (NOF) no 

seu capítulo 10, establécense os dereitos e deberes básicos do alumnado, 

concretándose estes nos seguintes:  

Dereitos 

 A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao 

pleno desenvolvemento das competencias persoais e profesionais, nun 

ambiente educativo de tolerancia, convivencia, liberdade e respecto 

mutuo. 

 A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade 

persoais. 

 A protección integral contra toda agresión física ou moral, e en 

particular contra as situacións de acoso escolar. 

 A participar directamente no proceso educativo cando sexa 

consultado pola Administración educativa. 
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 A participar na resolución pacifica de conflitos.  

 A que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena 

obxectividade. 

 A recibir orientación escolar e profesional para conseguir o máximo 

desenvolvimento persoal, social e profesional, segundo as súas 

capacidades, aspiracións ou intereses 

 A manifestar a súa discrepancia respecto a las decisións educativas 

que lles afecten. Cando a discrepancia revista carácter colectivo, 

la mesma será canalizada a través dos representantes do alumnado na 

forma establecida na normativa vixente 
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Deberes 

 O estudo constitue un deber básico do alumnado e se concreta nas 

seguintes obrigas: 

a) Asistir a clase con puntualidad e participar nas actividades 

orientadas ao desenolvemento dos plans de estudo. 

b) Cumprir e respetar os horarios aprobados para o desenolvemento das 

actividades do centro. 

c) Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe 

e amosar o debido respeto e consideración. 

d) Respetar o exercizo do dereito ao estudo dos seus compañeiros e 

compañeiras.  

 O alumnado debe respetar a liberdade de conciencia e as convicciones 
relixiosas e moraies, así como a dignidade, integridade e intimidade 

de todos os membros da comunidade educativa. 

 Constitue un deber do alumnado a non discriminación de ningún membro 
da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo o por 

calquer outra circunstancia personal ou social. 

 O alumnado debe respetar o proxecto educativo e o el carácter propio 
do centro, de acordo coa lexislación vixente. 

 O alumnado debe coidar e utilizar correctamente os benes mobles e as 
instalacións do centro e respetar as pertenenzas dos outros membros da 

comunidade educativa. 

 O alumnado ten o deber de participar na vida e funcionamiento do 

centro. 

Sen prexuízo do que estableza a administración competente en materia de 

emprego, no que se refire ás súas obrigas específicas, o alumnado que cursa 

Accións Formativas para Desempregados (AFD) terá os mesmos dereitos e deberes 

básicos de convivencia que o alumnado de Formación Profesional Específica e 

que están recollidos no punto anterior. 
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13 Outros proxectos ou plans que o CIFP 
pretende desenvolver 

 Proxecto “EmpredeOroza”: asesoramento, apoio e impulso as inciativas 
emprendedoras do alumnado. 

 Proxecto “InnovaOroza: unidade destinada a desenvolver proxectos I+D+i 
en colaboración con empresas e organismos públicos e privados dos 

sectores vinculados ao CIFP, coa creación de valor a formación a 

través da innovación e a transferencia de coñecemento. 

 Proxecto “HortaOroza”: horta escolar ecolóxica e sustentable. 

 Proxecto “RevitalOroza”: tratamento dos biorresiduos para a 

transformación en compostaxe.  

 Proxecto “Cociñas Viaxeiras”: intercambios bilaterais transfonterizos 
Galicia-Portugal coa Rede de Escolas de Hostalaría de Portugal. 

 

      


