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DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXÍAS
WEB
O obxectivo deste itinerario é proporcionar competencias para o desenvolvemento de
compoñentes software que constitúan aplicacións informáticas útiles de xestión, difusión,
comercio, comunicación, etc. nas empresas que conforman o tecido empresarial provincial.
Trátase de facilitar formación e experiencia profesional suficiente para a adquisición de
competencias nun entorno real cunha previa formación transversal e complementaria a realizar
en empresas a través de un proceso orientado e asesorado por un/ha titor/a coa formación e
experiencia axeitada.
Desta maneira, ao finalizar a formación e a fase de prácticas non laborais, a xuventude
participante aumenta o seu valor no ámbito profesional e multiplica as súas posibilidades de
acceso ao mercado laboral.
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Este itinerario parte da innovación como base para o desenvolvemento tecnolóxico do tecido
empresarial local e rural ao tempo que a xuventude desenvolve a profesión para a que se
formou, adaptando a súa formación e a nova experiencia profesional ás necesidades de un
mercado en constante evolución tecnolóxica. Fora do puxante eixo de crecemento arredor das
tres grandes cidades (A Coruña, Santiago, Ferrol), o resto do territorio provincial conta con
áreas cun notable proceso de despoboamento e de estancamento económico, calquera
intervención con apoio tecnolóxico permitirá afrontar os desafíos que presenta o diferente nivel
de desenvolvemento dos concellos da provincia.
Isto esixe novas fórmulas de traballo capaces de integrar tanto a visión das empresas como a
visión dos recursos innovadores que se formulen desde a adquisición das competencias
necesarias para desenvolvelos, innovando tamén na capacidade de desenvolvemento
profesional das persoas xoves desempregadas e con formación suficiente para abordar o reto
tecnolóxico desde diferentes áreas de actividade, a planificación urbanística, a educación, os
novos espazos de venta, os recursos turísticos, etc. se xustifican no noso territorio.
A esixencia de mellorar, aumentar ou adquirir novas competencias para adaptarse ós cambios
tecnolóxicos é fundamental.
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A Deputación da Coruña e a Consellería de Economía, Emprego e Industria consideraron de
interese a sinatura dun convenio, para que este itinerario sexa de acreditación directa a través
da expedición do correspondente certificado de profesionalidade, que en todo caso, será
emitido polo órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia, logo de cumprir as
persoas participantes os requisitos previstos para tal fin no convenio asinado o pasado 7 de
maio do presente ano 2018.

Táboa

correspondente

á

acción

formativa

acreditada

(certificado

de

profesionalidade con código IFCD0210:
DESARROLLO DE APLICACIONES CON
TECNOLOGÍAS WEB
DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS
WEB

DURACIÓN COMPLETA
(horas)
Teoría

PNL*

510

80

NIVEL CP

Nº DE
BENEFIC

3

15

*PNL: prácticas no laborais en empresa, duración en horas por alumno/a

Toda a formación específica irá acompañada obrigatoriamente de formación transversal en
materia de igualdade de oportunidades, formación en idiomas e fomento da utilización das
novas tecnoloxías da información e comunicación, así como de accións de apoio na busca de
oportunidades laborais en entidades e en empresas.
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ACCIÓNS TRANSVERSAIS E COMPLEMENTARIAS

DURACIÓN (horas)

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

20

LINGUA EXTRANXEIRA (INGLÉS)

A1

50

LINGUA EXTRANXEIRA (INGLÉS)

A2

50

REDES E FERRAMENTAS

20

NOVAS TECNOLOXÍAS

ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN
O acceso a un posto de traballo cualificado require o desenvolvemento competencial de
aspectos persoais e profesionais para que os mozos e as mozas se sitúen favorablemente no
ámbito laboral.
O plan de orientación, inserción e intermediación artéllase e ten orixe nas diferenzas entre o
perfil inicial de competencias da mocidade participante e as competencias, capacidades e
habilidades a adquirir, e desenvolve as accións necesarias para que acade as competencias
persoais, técnicas e profesionais que as empresas e entidades necesitan para a consecución dos
seus obxectivos empresariais e que determinan os requirimentos que se esixirán ós/ás
traballadores/as no ámbito laboral deste sector de actividade.
En consecuencia, o plan de traballo individual ten que definir o contido das accións necesarias
para a análise da situación persoal no mercado laboral e permitirlles reflexionar sobre o seu
futuro profesional, deseñando e executando un plan de acción personalizado e monitorizado
para un mellor posicionamento na procura de emprego por conta allea ou a través do
emprendemento, que asegure a estabilidade e o desenvolvemento profesional.
ACCIÓNS DE INTERMEDIACIÓN E
ORIENTACIÓN

DURACIÓN ACCIÓN COMPLETA
(horas)

COMPLEMENTA
A ITINERARIO

Nº DE BENEFIC

ORIENTACIÓN.
ENTRENO
E
DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS
MULTIFUNCIONALES PARA O EMPREGO

100 h./al.

INFORMACIÓN E
COMUNICACIÓN

15

AXUDA ECONÓMICA AS PERSOAS PARTICIPANTES NO ITINERARIO.
Está prevista a concesión dunha axuda/bolsa económica ás persoas participantes na formación
específica/complementaria/transversal prevista no proxecto EIXO a fin de incentivar a súa
permanencia nas mesmas e obter os obxectivos previstos de mellora da cualificación e
empregabilidade e de inserción no mercado laboral .
A súa contía máxima ascenderá á cantidade de 2,6€ brutos hora lectiva de día asistido.
Aplicaranse as retencións que correspondan segundo a situación persoal de cada un dos mozos
e mozas participantes.
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PERSONAS MOZAS BENEFICIARIAS DA FORMACIÓN.
Este itinerario e as accións formativas que contempla, vai dirixido a persoas mozas que reúnan
os requisitos especificados na primeira convocatoria 2017 de axudas do Fondo Social Europeo,
previstas no Programa Operativo de Emprego Xove (axudas AP_POEJ), todas elas menores de
30 anos e desempregadas da provincia da Coruña, incluídas as persoas con discapacidade, non
ocupadas e no integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na
Oficina de Emprego correspondente e rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de
Garantía Xove, e que ademais cumpren os seguintes requisitos:
-

Ter cumpridos 16 anos de idade.

-

Estar empadroado/a en algún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.

-

Acceso a requisitos inscrición en Garantía Xuvenil:
http://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html

-

Cumprir cos requisitos de formación adscritos a este certificado de profesionalidade en
concreto:
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-

A selección da mocidade participante que cumpra os requisitos esixidos apoiarase na
realización de entrevistas polos profesionais que integran a rede técnica municipal,
seguindo os criterios técnicos e específicos predefinidos de selección no caso de que existan
mais persoas candidatas que unha en cada concello e teranse en conta, para establecer a
orden das candidatas, os coñecementos ou a formación previa relacionada con este área
e/ou sector de actividade, a experiencia profesional ou en voluntariado, a antigüidade como
demandante de emprego e a situación persoal.

Valoraranse criterios específicos como dispoñibilidade para participar e trasladarse a outra
localidade, implicación activa nas accións que se desenvolvan ó arredor deste itinerario,

PO_POEJ

motivación persoal, expectativas de desenvolvemento profesional desta ocupación, cualidades,
habilidades, actitudes, motivación laboral, carácter emprendedor, etc. que se establecen co fin
de poder perfilar a intensidade de traballo do itinerario máis adecuado a cada mozo e moza
para acadar a súa inserción efectiva no mercado laboral.

PROCEDEMENTO:
1. Inscrición e presentación de solicitudes: todas as persoas mozas interesadas en
participar teñen que entregar a solicitude e a documentación esixida no prazo
establecido polo concello no que estean empadroadas.
2. Cumprimento de criterios de carácter xeral: O persoal técnico dos concellos, é o
responsable de estimar ou desestimar as inscricións recibidas en función de si a
documentación achegada está completa e é correcta. De entre as solicitudes completas
e admitidas, realizará unha valoración conforme á documentación aportada e
establecerán a ordenación das solicitudes segundo os criterios propios de cada concello.
3. Entrevista Persoal: para o caso de que existan mais persoas candidatas que unha en
cada concello realizarase unha entrevista

ás mozas e mozos que presentaran a

solicitude e a documentación completa a achegar con ela,

na que se valoren os

aspectos xa comentados no apartado anterior, a dispoñibilidade real de participación e
asistencia ó itinerario completo deseñado (formación específica, transversal e
complementaria), a non existencia de impedimentos a esta participación (eventos
familiares, tratamentos ou intervencións cirúrxicas pendentes, etc.) a adecuación da
acción formativa solicitada coa traxectoria formativa e profesional da persoa candidata
e a existencia dun proxecto de diversificación profesional coherente en cada caso.
Como resultado deste proceso de selección, as persoas candidatas serán ordenadas por
prioridade, e serán admitidas no itinerario por orden de envío da solicitude por correo
electrónico en base ó prazo que se asigne dende o equipo técnico do proxecto.

ÁMBITO TERRITORIAL E SEDE DAS ACCIÓNS DO ITINERARIO
O ámbito territorial de orixe das persoas participantes é coincidente co ámbito territorial do
proxecto, no que se circunscriben todos os concellos da provincia da Coruña, excepto aqueles
que teñen máis de 50.000 habitantes, A Coruña, Ferrol e Santiago.
As sedes da formación deste itinerario dependían do proceso de licitación e as instalacións que
ofertara a empresa que finalmente resultase adxudicataria.
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Nesta licitación apróbase e resólvese adxudicar á contratación deste servizo á MAGNAFOR
QUALITAS SL, en base ó que este itinerario es as súas accións serán impartidas nas instalacións
acreditadas para a impartición deste certificado de profesionalidade das que dispoñen

no

concello de Arteixo.
ASOCIACIÓN AGARIMO
Rúa Padre Villa, núm. 30, Laxobre (Arteixo)
15008 A Coruña

ACCESO AGARIMO
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http://agarimo.amigonianos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
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Para utilización transporte público: paradas na zona da Panadaría Café Bar Rozas e na
zona Cuartel da Garda Civil de Arteixo.

As instalacións están acreditadas nesta especialidade formativa e no Rexistro de Centros e
Entidades de Formación para o Emprego da Xunta de Galicia con núm. de censo 15H04113,
dispoñendo de aulas dotadas co equipamento correspondente a esta formación e obradoiro
específico de informática, aula de audiovisuais e zonas axardinadas e deportivas entre outras.

