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Que son os centros integrados de formación profesional?

Os centros integrados de formación profesional (CIFP) imparten ensinan-
zas de formación profesional e teñen como funcións as seguintes:

  Formar tanto os actuais coma os futuros traballadores e as persoas desempre-
gadas naquelas cualficacións que dean resposta ao contexto produtivo.

  Formar as persoas para obteren un título de formación profesional e/ou un 
certificado de profesionalidade.

  Fomentar as relacións entre as empresas e os centros formativos. 
  Recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experien-

cia laboral.
  Prestar servizos de información e orientación profesional a toda a poboación. 

Cales son os centros integrados que existen na nosa comunidade?

En Galicia hai 19 centros integrados de formación profesional compe-
tencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
que constitúen a Rede de Centros Integrados de Formación Profesional 
de Galicia.

  A Coruña: CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, CIFP Paseo das Pontes e CIFP Someso.
  Ferrol: CIFP Ferrolterra e CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro.
  Ribeira: CIFP Coroso.
  Santiago de Compostela: CIFP Compostela e CIFP Politécnico de Santiago.
  Lugo:  CIFP Politécnico de Lugo e CIFP As Mercedes.
  Ribadeo: CIFP Porta da Auga.
  Ourense: CIFP A Farixa, CIFP Portovello e CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel.
  Pontevedra: CIFP A Xunqueira e CIFP Carlos Oroza.
 

 

 

 

Ponteareas: CIFP A Granxa.
 

 

 

 

Vigo: CIFP Manuel Antonio e CIFP Valentín Paz Andrade.

Cal é a estrutura dun CIFP?

Os CIFP teñen divídense en áreas funcionais específicas para o desen-
volvemento das súas función.

  Órganos directivos:
– Dirección, vicedirección, xefatura de estudos e secretaría.

  Áreas funcionais:
Área de formación, que a xestiona a xefatura de estudos e está composta          
polos seguintes departamentos, equipos e coordinacións:
 –  Familias profesionais, que forman os equipos docentes.
 –  Formación e orientación laboral (FOL).
 –  Dinamización de idiomas. 
 –  Equipo de dinamización da lingua galega.
 –  Coordinación de biblioteca.
Área de calidade, innovación e orientación profesional, que a xestiona a   
vicedirección e está formada polos departamentos de:
 –  Información e orientación profesional, que integra a coordinación de    

     emprendemento.
 –  Calidade e innovación, que integra as coordinacións de innovación e    

      formación do profesorado, de tecnoloxía da información e da comuni-    
    cación (TIC), e de programas internacionais, 

 –  Relación con empresas.
 –  Acreditación e probas.
Área de administración e xestión, que a xestiona a secretaría e integra a    
comisión de seguridade e saúde laboral, así como a coordinación de      
residencia, de ser o caso.

Ademais, conta con órganos colexiados de participación:

  O claustro de profesorado.
  O consello social, integrado por membros da dirección do CIFP e do profeso-

rado, e representantes da Administración e das organizacións empresariais e 
sindicais.

Sabías que..?

No curso 2013-2014, o 39 % do alumnado de formación profesional de 
centros públicos está matriculado nun centro integrado de formación 
profesional.

Máis información

     www.edu.xunta.es/fp
     Páxina web de cada CIFP
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