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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE TRABALLO
Corrección de erros.-Decreto 56/2007, do
15 de marzo, polo que se establece un
programa de apoio ás iniciativas de
emprego de base tecnolóxica (IEBT).
Advertidos erros no devandito decreto, publicado
do DOG nº 65, do luns 2 de abril de 2007, cómpre
facer a oportuna corrección:
Na páxina 5.221, na columna esquerda, no artigo
7.3º, liña segunda, onde di: «no artigo anterior»,
debe dicir: «no punto anterior».
Na páxina 5.221, na columna esquerda, no artigo
8, parágrafo segundo, onde di: «O informe non terá
carácter vinculante e deberá elaborarse no prazo de
20 días. Este prazo poderá ser ampliado, a solicitude
do consultor ou consultora, ata 10 días máis, cando
concorran circunstancias especiais que así o aconsellen», debe dicir: «Os informes non terán carácter
vinculante e deberán elaborarse no prazo de 20 días.
Este prazo poderá ser ampliado, por solicitude da
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación e do consultor ou consultora de apoio,
ata 10 días máis, cando concorran circunstancias
especiais que así o aconsellen».

No 78 L Luns, 23 de abril de 2007
desenvolverá, entre outros, nos ámbitos da formación
do persoal docente e do alumnado nos centros de
traballo, na realización doutras prácticas profesionais, así como na orientación profesional e na participación de profesionais cualificados do sistema
produtivo no sistema formativo.
Así mesmo, o feito de que os ciclos formativos
teñan como obrigatorio e avaliable un período de
formación en centros de traballo fai necesario que
o profesorado teña previamente un coñecemento
directo dos procesos produtivos que se desenvolven
nas empresas.
Neste senso, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria proponse satisfacer as devanditas necesidades formativas, co obxectivo, en todo
caso, de conseguir a mellora do sistema educativo
a través da formación dos seus profesionais e achegar
o profesorado ao mundo produtivo e aos seus avances
tecnolóxicos.
Na súa virtude, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
DISPÓN:
Primeiro.-Convocatoria.

Na páxina 5.221, na columna esquerda, no artigo 9,
parágrafo primeiro, onde di: «unha vez elaborado
o informe de viabilidade polo persoal consultor de
apoio...», debe dicir: «Unha vez elaborados os informes anteriores...».

1. Convócanse 94 prazas de estadías formativas
en empresas ou institucións para o curso 2006-2007,
dirixidas ao profesorado que imparta docencia en
especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional específica e das artes plásticas e
deseño, e con destino en centros públicos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo as condicións e a distribución que se establecen
e relacionan nesta orde.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

2. Os funcionarios e as funcionarias deberán pertencer a algunha das especialidades do profesorado
para impartir módulos de formación profesional
específica, segundo o Real decreto 1635/1995, do
6 de outubro, e o Real decreto 777/1998, do 30
de abril, ou teren adscrición a prazas dalgunha das
especialidades indicadas, así como estaren impartindo clases en formación profesional específica.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Orde do 12 de abril de 2007 pola que
se convocan estadías formativas en empresas ou institucións para o curso
2006-2007 destinadas ao funcionariado
docente non universitario e pola que se
aproban as súas bases de concesión.
O capítulo III da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, sobre formación do profesorado,
establece no artículo 102, punto 1º, que a formación
permanente constitúe un dereito e unha obriga de
todo o profesorado e unha responsabilidade das
administracións educativas e dos propios centros.
O artigo 6 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño,
das cualificacións e da formación profesional, sobre
colaboración das empresas, dos axentes sociais e
outras entidades, sinala que a participación das
empresas e outras entidades no Sistema Nacional
das Cualificacións e da Formación Profesional se

En todo caso, a estadía solicitada estará relacionada coa súa actividade docente.
Segundo.-Requisitos das persoas candidatas.
1. Ser funcionario ou funcionaria de carreira ou
en prácticas nalgún dos corpos e das escalas aos
que alude o artigo anterior.
2. Estar en situación de servizo activo e prestar
servizos durante o curso 2006-2007 en centros
dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
3. Non ter concedida unha licenza por estudos,
no curso 2006-2007, xa que se consideran incompatibles ambas as dúas modalidades de formación
no mesmo período de vixencia.
4. No caso de solicitar unha empresa na cal xa
realizase unha estadía en anos anteriores, a persoa

