
                                                                   

DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 

DEREITOS DO ALUMNADO: 

• A  formación será gratuita para todo o alumnado das accións formativas derivadas desta 

orde. 

 O alumnado terá dereito a percibir as axudas ou bolsas que se establezan pola 

Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

• Percibir as axudas, se é desempregado/a, inscrito no Servizo Público de Emprego de 

Galicia, a que teñan dereito segundo o caso e condicións, que estableza a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria.  

DEBERES DO ALUMNADO: 

•No  momento  da  realización da  proba  e  cando  se  trate  de  cursos  de  especialidades 

formativas correspondentes a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, os 

alumnos e alumnas terán a obriga de presentar copia da documentación acreditativa dos 

requisitos de acceso para poder participar no curso. No seu  caso,  deben presentar a  

documentación acreditativa  para a  exención do modulo de prácticas profesionais non laborais 

regulado no correspondente certificado profesional. 

•Dentro da progrmación de formación profesional pra o emprego financiada con fondos públicos, 

o alumnado que resultre seleccionado par aun curso non poderá asistir en ningún caso a outro 

simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso par acceder a outro, salvo 

autorización expresa previa do/da respectivo/a xefe/a territorial, por causas excepcionais 

debidamente xustificadas. 

•Terán o deber de asistir e de seguir con aproveitamento os cursos, firmar os controis de 

asistencia, rexistrar a súa entrada e saída do curso no Sistema de control biométrico e facilitar a 

documentación que lle ten que ser requerida pola entidade impartidora o día da selección para a 

validación da acta, sobre o cumprimento dos criterios de acceso, así como o primeiro día do 

curso ou día da súa incorporación ao curso. Neste último caso, o alumno deberá entregar a 

documentación dentro dos 3 primeiros días lectivos do urso ou dos 3 primeiros días lectivos 

desde a súa incorporación ao curso. 

•Será causa de exclusión incorrer en mais de dúas faltas (10 horas) de asistencia non 

xustificadas nun mes e sempre que non superen o 5% do total de horas da acción formativa. Ou 

non seguir o curso con aproveitamento segundo o criterio do seu responsable. A súa 

xustificación deberá presentarse no centro colaborador mediante documentos ou calquera outro 

medio que acredite de xeito fehaciente o motivo da non asistencia, no prazo de 3 dias hábiles 

dende que se produzan. Se non se presentan nese prazo, a falta será considerada sen 

xustificar. As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de 25 horas ao mes, 

xustificarase cunha copia do contrato de traballo e a acreditación documental suficiente de 

superposición do horario laboral co horario lectivo. 

•Igualmente, será causa de exclusión incorrer en cinco incumprimento horarios nun mes, sen 

xustificación. Entendese por incumprimento horario canto a suma dos minutos de atraso na hora 

de entrada, e de saída con antelación e das ausencias durante parte das horas lectivas, sexa 

superior a 15 minutos por cada día lectivo, sen causa xustificada. 

•Mediante resolución da persoa titular da xefatura territorial correspondente, as persoas 

alumnas, previa audiencia, poderán ser excluídas das accións formativas, a petición das 

entidades de formación, cando non sigan con suficiente aproveitamento a acción formativo ou 



dificulten o seu normal desenvolvemento, cando atenten contra o dereito das persoas alumnas, 

do persoal docente ou da entidade formadora, se se negan a efectuar os controis biométricos de 

asistencia, ao non entregar a documentación requerida pola entidade formadora ou a unidade 

administrativa correspondente, necesaria para dar cumprimento á normativa aplicable. Contra 

esta resolución, que non pon fin a vía administrativa, poderán interpor recurso de alzada as 

persoas interesadas. 

•Nas accións formativas de especialidades vencelladas a certificados de profesionalidade, as 

persoas alumnas que xa teñan cursado con aproveitamento algún modulo formativo dos que 

integran a especialidade que estean cursando, non poderán volver realizalo, sempre que esa 

formación sea acreditable a efectos de obtención dos certificados de profesionalidade 

 

 


