
 
                                                                                      
  

               

  

BASES E PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE ALUMNADO DO   “PROGRAMA   
DE  FORMACIÓN   E  INTERVENCIÓN  EN  ZONAS  VERDES  PARA MELLORA DO 
MEDIO  AMBIENTE  URBANO”    DO  PROGRAMA  URBAN  FERROL  (INICIATIVA   
URBANA).

PRIMEIRA: OBXECTO DA CONVOCATORIA

As  presentes  bases  regulan  o  procedemento  selectivo  para  cubrir  15  prazas  no  “Programa  de 
formación e intervención en Zonas Verdes para mellora do medio ambiente urbano” do Programa 
Urban Ferrol que está a executar o Concello de Ferrol co cofinanciamento do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, Iniciativa Urbana.

SEGUNDA: CONTIDO DO CURSO

O curso terá unha duración de 700 horas lectivas, nas que se desenvolven os seguintes contidos: 

• Contidos teóricos: 110 horas

− Formación específica: 85 horas
− Formación transversal-complementaria: 15 horas
− Avaliación: 10 horas

• Formación práctica: 590 horas  

Total: 700 horas
 

A.- Contidos teóricos: 

A.1.- Formación específica: 

− Interpretar correctamente o plano topográfico dun xardín.
− Inventario dos compoñentes estruturais  dun xardín para programar a  súa conservación e 
mantemento.
− Programación da conservación e mantemento das zonas verdes tendo en conta as especies 
vexetais e os coidados culturais das mesmas.
− Operacións normais de acondicionamento do terreo.
− Material  vexetal  a  empregar  en  xardinería.  Requisitos  mínimos  para  a  súa  elección 
(condicións estéticas e sanitarias mínimas que deben cumprir). Formas de presentación en viveiro 
(maceta, contedor, cepellón, raíz espida...)
− Calendario secuencial dos traballos xerais de conservación en xardinería.
− Útiles, máquinas e ferramentas básicas en xardinería. Manipulación e conservación.
− Diferentes  labores  culturais  en  xardinería  (preparación  do  solo,  cavas,  binas,  mondas, 
abonado, regas, limpezas, etc)
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− Principios e conceptos básicos da poda de arbustos e macizos de flor.
− Medidas  de  prevención,  detección e  control  de  pragas  e  enfermidades  máis  comúns  de 
xardinería.
− Manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios.
− A rega das zonas verdes.
− Medidas de seguridade e hixiene no traballo (Prevención de riscos laborais). Elementos de 
protección.

A.2.- Formación transversal-complementaria

− Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
− Coidado e respecto do Medio ambente.

B.- Contidos Prácticos

− Técnicas de replanteo sobre o terreo do contido dun plano sinxelo de xardinería.
− Labores de sementerira, plantación e transplante de material vexetal.
− Labores de mantementeo dos céspedes.
− Realización das diferentes labores culturais en xardinería.
− Mantemento  de  macizos  de  arbustos  e  flor  de  tempada  (cavas,  binas,  desherbados, 
acolchados, podas de pinzamento, eliminación de flores secas e rechumidas...)
− Labores de poda de arbustos, sebes e macizos.
− Aplicación de tratamentos fitosanitarios máis usuais en xardinería.
− Labores de mantemento e conservación de maquinaria, útiles e ferramentas.
− Labores  de  rega  e  mantemento  das  instalacións  de  rega  (regulación  de  regadores, 
substitución de elementos deteriorados, arranxo de pequenas avarías...)
− Labores de mantemento de mobiliario existente nas zonas verdes.

C-. Contidos relacionados coa profesionalidade

− Precisión e método de lectura e interpretacion dun plano.
− Observación e memoria descriptiva das especies máis usuais en xardinería e os seus labores 
culturais.
− Método e orden de execución de labores de mantemento en xardinería.
− Conceptos básicos de poda de arbustos.
− Manexo e mantemento de máquinas e ferramentas máis usuais en xardinería.

TERCEIRA: ASISTENCIA Á ACTIVIDADE E AVALIACIÓN

O Programa ten previsto o seu inicio o 11 de febreiro de 2013. Desenvolverase en sesións semanais 
de 5 horas de duración cada unha, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

É obrigatoria a asistencia con puntualidade a tódalas sesións dos cursos. As ausencias, xustificadas 
ou non, que superen o 25 por cento das horas lectivas implicarán a perda do dereito ao certificado 
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acreditativo da participación no curso.

Unha  vez  finalizada  a  totalidade  das  horas  lectivas,  os  alumnos/-as  avaliaranse  atendendo  aos 
seguintes criterios:

• Participación activa 
• Asistencia e ausencias xustificadas que non excedan do máximo do 25 por cento das horas 

lectivas
• Avaliación formativa

CUARTA: OBLIGACIÓNS DO ALUMNADO E RÉXIME SANCIONADOR

Obligacións dos alumnos/as:

É obligación dos alumnos/as participantes neste Programa: 

• Acreditar  ante  a  Oficina  do  Programa  Urban  Ferrol,  o  cumprimento  dos  requisitos  e 
condicións que determinen a admisión no Programa.

• Comunicar á Oficina do Programa Urban Ferrol, a modificación de calquera circunstancia 
que afecte a algún dos requisitos esixidos para a admisión no curso.

• Asistencia á totalidade das clases teóricas e prácticas previstas no Programa. Esta asistencia 
deberá ser acreditada diariamente mediante a firma no “parte de asistencia”.

• Finalizar o proceso formativo para o que foi seleccionado, asistindo polo menos ao 75% das 
horas lectivas impartidas.

• Conservación e mantemento en boas condicións os equipos, materiais e ferramentas que se 
lles suministra para a realización do Programa.

• Respecto e coidado do mobiliario e instalacións do centro formativo.
• Abandoar o centro formativo unha vez finalizadas as clases, debendo facelo no seu caso, 

durante os períodos de descanso que puidesen ser establecidos, se así fose indicado polo 
docente/a ao inicio do Programa.

Perda da condición de alumno/a:

A perda da condición de alumno/a leva aparellada a  desvinculación inmediata do Programa.  O 
alumno/a perde a condición de tal por algún dos motivos sinalados a continuación: 

• Comete dúas faltas graves sinaladas neste documento.
• Voluntariamente, presentando documento firmado polo alumno/a conforme renuncia ao 
Programa.
• Acreditación de oferta laboral firme.
• Baixa de oficio por absentismo.

Calificación das faltas: 
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Faltas leves:

Constitúen faltas leves:

• Falta de puntualidade as clases: retraso inxustificado será causa suficiente para impedir a 
firma do parte de asistencia, sempre que a ausencia sexa superior a media hora.
• Faltas  leves  de  puntualidade  (menos  de media  hora):  o  retraso  inxustificado en tres 
ocasións nun mismo mes constitúen unha falta leve.
• Ausencias inxustificadas durante o horario lectivo.
• Falta leve de respecto debido a profesores/as, alumnos/as ou calquera persoa implicada 
na acción formativa.
• Faltas leves de coidado dos equipos, materiais e ferramentas utilizadas durante a acción 
formativa.
• Actitude pasiva no desenvolvemento do Programa.

Faltas graves: 

Constitúen faltas graves: 

• Acumular tres faltas leves constitúe unha falta grave.
• Falta de asistencia continuada as clases de formación, superando o límite das faltas leves.
• Falta de puntualidade continuada, superando o límite establecido para as faltas leves.
• Falta grave de respecto debido a profesores/as, alumnos/as ou calquera persoa implicada na 
acción formativa.
• Desobedecer e/ou resistirse activa e gravemente ao cumprimento de órdenes recibidas do 
persoal que imparte ou coordina a acción formativa.
• Discriminar gravemente por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel 
social, conviccións políticas, morales ou relixiosas; así como discapacidades físicas, sensoriais e 
psíquicas ou calquera outra condición persoal ou social.
• Causar danos na utilización das dependencias, materiais, documentos e ferramentas que se 
lles proporciona para o desenvolvemento do Programa ou nas pertenencias doutras persoas. 
• Facer  salir  das  dependencias  nas  que  se  imparte  o  Programa  obxectos  que  non  teñan 
autorizada a súa saída.
• Simular lesións ou enfermedades para evitar a realización de actividades obrigatorias.
• Os  actos  e/ou  manifestacións  inxustificadas  que  perturben  gravemente  o  normal 
desenvolvemento das actividades do Programa.
• Incorporación ao centro formativo en condicións de hixiene e/ou saúde non consideradas 
admisibles para o desenvolvemento das actividades propias da actividade formativa específica.
• Consumir  alcohol  ou substancias  psicoactivas  (drogas)  no lugar  de desenvolvemento do 
Programa ou acudir as sesións formativas con síntomas de habelas consumido.

Procedemento sancionador:

 O/A docente encargado da impartición das clases teóricas ou prácticas será o responsable de 
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cubrir o parte sancionador correspondente a falta cometida polos alumnos/as ao seu cargo.
 O parte  sancionador  será  firmado  polo/a  docente  responsable  e  entregado  ao  coordinador/a 
responsable da formación. O/A coordinador/a fará proposta de sanción as técnicas do Programa 
Urban Ferrol que resolverán o parte e porán a sanción que corresponda.

QUINTA: SEGUIMENTO DO PROGRAMA

Seguimento do Programa:

1. O control do cumprimento do obxecto, condicións e finalidade do Programa, efectuarase polo/a 
docente responsable de impartir a formación ou polo coordinador/a, que informará ao Programa 
Urban Ferrol.

2. A tal efecto, os/as técnicos/as do Concello de Ferrol poderán realizar as visitas que sexan precisas 
as  instalacións  onde  se  estea  impartindo  o  Programa,  así  como  pedir  información  e  informes 
complementarios ao coodinador/a responsable da formación, ao obxecto de verificar o cumprimento 
dos fins do Programa de formación e do Programa Urban Ferrol.

SEXTA: DIPLOMA DE APROVEITAMENTO

1. Os alumnos/as que finalicen o Programa formativo poderán obter un diploma acreditativo do 
aproveitamento do mesmo, si así o estiman os/as docentes que impartiron a formación e as técnicas 
do Programa Urban Ferrol.

2. En ningún caso, poderán obter o diploma os alumnos/as que sexan sancionados con algunha falta 
grave, ou que non asistisen ao 75 % das horas lectivas (prácticas e teóricas) impartidas, xa que se 
trata de ausencias xustificadas ou inxustificadas.

SÉTIMA: INFORMACIÓN SOBRE AS BECAS PARA O PROGRAMA FORMATIVO

1.- Beneficiarios/as da beca.

Poderán optar á concesión da beca as persoas que ademáis de estar inscritos como demandantes de 
emprego e sendo seleccionadas como beneficiarias/os do Programa cumpran o que se detalla a 
continuación: 

− A beca non será compatible con outras axudas ou prestacións a desempregados/as, como é a 
percepción da prestación e subsidio por desemprego, así como con outras axudas públicas ao 
desemprego, nin coa percepción da Renta de Integración Social da Galicia (Risga).

− Unha vez comenzado o curso, a percepción da beca non será compatible coa obtención dun 
contrato de traballo temporal a tempo parcial e en horario compatible coa acción formativa.

− A beca  será  totalmente  compatible  con  outras  axudas  ou  prestacións  que  non  estén 
consideradas como axudas ao desemprego, e sen entrar nas condicións de obtención ou de 
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regularización  deste  tipo  de  axudas  ou  prestacións,  sendo  responsabilidade  da  persoa 
beneficiaria a consulta á entidade correspondente.

2.- Requisitos para percepción e abono da beca.

1.- Para a percepción íntegra da mensualidade da beca, tolerarase ata un máximo de dúas faltas 
xustificadas ao mes. Entenderanse por xustificadas, aquelas faltas que aporten xustificante en tempo 
e forma (xustificante ao día seguinte por escrito) de:

− Asistencia médica
− Renovación do DNI, permiso de conducir, tarxeta de desemprego, pasaporte, etc.
− Asistencia a exame de forma reglada

2.-  As  faltas  non  xustificadas  así  como  desde  a  terceira  falta  xustificada,  ocasionarán  a 
correspondente redución na percepción mensual da beca.

3.- Para calquera falta non recollida anteriormente, consultarase ás técnicas do Programa Urban do 
Concello de Ferrol,  quén establecerá a condición de falta xustificada ou non e a forma na que 
deberá xustificarse si procede.

4.-  O  abono  das  becas  calcularase  por  meses  vencidos  unha  vez  verificada  a  asistencia  do 
beneficiario/a á acción formativa e tras os trámites administrativos correspondentes. O pago farase 
sen determinarse as datas dos ingresos con anterioridade.

OITAVA: SOLICITUDES E PRAZO

As solicitudes poderanse obter na Oficina do Programa Urban Ferrol (Casa Solidaria 5ª planta – 
Rúa Velázquez nª  44-Ferrol)  e  na páxina  web municipal  dentro do enlace  do Programa Urban 
Ferrol.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o 1 de febreiro de 2013 (incluído).

As solicitudes para participar no curso presentaranse na Oficina Urban (Casa Solidaria 5ª planta – 
Rúa Velázquez nº 44- Ferrol), en horario de 9.00 a 14.00 horas, os luns, mércores e venres.

O formulario de solicitude é o que se engade como anexo das presentes bases e acompañarase da 
seguinte documentación:

• Solicitude (segundo modelo) debidamente cumprimentada.
• Copia do DNI ou NIE
• Volante de empadroamento (o expide de forma gratuita a Oficina de Estatística do Concello 

de Ferrol).
• Informe do Servizo Público de Emprego no que figure a antigüedade do solicitante como 
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demandante de emprego.
• Curriculum vitae.

As persoas que resulten admitidas deberán aportar a seguinte documentación, que lles pedirán no 
seu momento as técnicas do Programa Urban:

• Documento de designación de conta bancaria
• Informe de vida laboral
• Declaración xurada de non percibir prestacións
• Certificado de prestacións do Servizo Público de Emprego (tanto aquelas persoas que cobren 

prestacións como quen non a perciba)
• Certificado de non percibir ningún tipo de axuda do Concello (Benestar Social)

NOVENA: SELECCIÓN DAS PERSOAS PARTICIPANTES

Requisitos mínimos esixibles:

 Ser maior de 18 anos.
 Demandante de emprego inscrito/a no Servizo Público de Emprego.
 Empadroado no Concello de Ferrol.
 NIE (no caso de extranxeiros/-as)
 Ter coñecementos de lectoescritura.
 Ter coñecemento da lingua galega e/ou castelá.
 Posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas asociadas á formación.

Requisitos  preferentes: 

• Residente na Zona Urban (barrios de Canido, A Magdalena e Ferrol Vello) 

Proceso de selección: 

Os/-as beneficiarios/-as seleccionaranse tendo en conta a documentación de entrega que se valorará 
globalmente conforme aos seguintes criterios de valoración: 

• Residente na Zona Urban (barrios de Canido, A Magdalena e Ferrol Vello)
• Desempregados de larga duración
• Adecuación da acción formativa ao perfil profesional do alumnado de cara a mellorar a súa 

empregabilidade
• Posuír o Título de Graduado Escolar ou Graduado en ESO
• Dispoñibilidade, motivación e adecuación ao posto
• Na  selección  de  admitidos/as  teranse  en  conta  os  criterios  de  igualdade  de  xénero, 

asegurando un número proporcional de homes e mulleres, según as solicitudes presentadas
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A admisión  no curso  realizarase  mediante  a  comparación das  solicitudes  presentadas,  a  fin  de 
establecer  unha  prelación  entre  as  mesmas  dacordo  cos  criterios  de  valoración  previamente 
establecidos nas presentes bases e adxudicar, co límite fixado de plazas aquelas que teñan maior 
valoración na aplicación dos citados criterios.

Si a comisión de valoración (técnicas do Programa Urban Ferrol) o considera necesario, a selección 
de alumnos/as irá precedida dunha entrevista persoal cos/as candidatos/as.

No caso  de  realizarse  entrevistas  individuais  o  equipo técnico  do  Programa Urban analizará  o 
curriculum vitae valorando aspectos como a motivación, a dispoñibilidade, a madurez vocacional, a 
iniciativa e a adecuación ao posto.

DÉCIMA: COMISIÓN DE SELECCIÓN

Á selección dos beneficiarios/as realizarase polas técnicas da Oficina Urban do Concello de Ferrol

UNDÉCIMA: PROPOSTA DE SELECCIÓN

Os alumnos/as serán comunicados da súa admisión no curso por vía telefónica en horario de mañá,  
a partir do 2 de febreiro. Para informar á persoa seleccionada, realizaranse ata un máximo de tres 
chamadas telefónicas. No caso de non ser localizado/a, pasarase a chamar ao/á seguinte da lista, 
perdendo o seu dereito a participar no Programa.

Ademáis, publicarase na páxina web municipal (www.ferrol.es) un listado co nome das persoas 
admitidas no Programa de formación.

Ferrol, 14 de xaneiro de 2013

        Directora Programa Urban                         Coordinadora Programa Urban

      Dª Silvia Nieto Matamoros    Dª Marta Mª Morado Leira
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