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Artigo 54
Módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento de
centros concertados
Educación infantil:
(Ratio profesor / unidade: 1,08:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 29.678,77
Gastos variables: 4.039,51
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 6.962,30
Outros gastos: 6.020,95
Importe total anual: 46.701,53
Educación primaria:
Centros de ata 6 unidades de primaria
(Ratio profesor / unidade: 1,40:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 38.472,48
Gastos variables: 5.236,41
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 9.025,24
Outros gastos: 6.020,95
Importe total anual: 58.755,08
Centros de máis de 6 unidades de primaria
(Ratio profesor / unidade: 1,36:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 37.373,27
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Gastos variables: 5.086,79
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 8.767,37
Outros gastos: 6.020,95
Importe total anual: 57.248,38
Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):
Educación básica primaria:
(Ratio profesor / unidade: 1,12:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 30.777,99
Gastos variables: 4.189,13
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 7.220,15
Outros gastos: 6.422,40
Importe total anual: 48.609,67
Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos,
psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e
coidador/a), segundo deficiencias:
Psíquicos: 20.011,46
Autistas ou problemas graves de personalidade: 23.109,92
Auditivos: 18.619,87
Plurideficientes: 23.109,92
Programas de formación para a transición á vida adulta:
(Ratio profesor / unidade: 2:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 54.960,68
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Gastos variables: 4.907,57
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 12.893,13
Outros gastos: 9.058,94
Importe total anual: 81.820,32
Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos,
psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e
coidador/a), segundo deficiencias:
Psíquicos: 31.951,05
Autistas ou problemas de personalidade: 35.529,17
Auditivos: 24.755,72
Plurideficientes: 35.529,17
Educación secundaria obrigatoria:
Primeiro e segundo curso:
Centros de ata 4 unidades de ESO
(Ratio profesor / unidade: 1,56:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 50.341,81
Gastos variables: 9.666,23
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 12.834,39
Outros gastos: 7.827,26
Importe total anual: 80.669,69
Centros de máis de 4 unidades de ESO
(Ratio profesor / unidade: 1,52:1)
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Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 49.050,99
Gastos variables: 9.418,39
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 12.505,31
Outros gastos: 7.827,26
Importe total anual: 78.801,95
Terceiro e cuarto curso:
Centros de ata 4 unidades de ESO
(Ratio profesor / unidade: 1,56:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 50.341,81
Gastos variables: 9.666,23
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 10.639,06
Outros gastos: 8.639,29
Importe total anual: 79.286,39
Centros de máis de 4 unidades de ESO
(Ratio profesor / unidade: 1,52:1)
Salario de persoal docente, incluídas cargas sociais: 49.050,99
Gastos variables: 9.418,39
Complemento retributivo comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 10.366,26
Outros gastos: 8.639,29
Importe total anual: 77.474,93
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Ciclos formativos:
(Ratio profesor / unidade grao medio: 1,52:1)
(Ratio profesor / unidade grao superior: 1,52:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:
Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:
Primeiro curso: 47.883,98
Segundo curso:
Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:
Primero curso: 47.883,98
Segundo curso: 47.883,98
Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:
Primeiro curso: 47.883,98
Segundo curso:
Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:
Primeiro curso: 47.883,98
Segundo curso: 47.883,98
Gastos variables:
Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:
Primeiro curso: 6.466,15
Segundo curso:
Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:
Primeiro curso: 6.466,15
Segundo curso: 6.466,15
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Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 horas a 1.700 horas:
Primeiro curso: 6.959,66
Segundo curso:
Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:
Primeiro curso: 6.959,66
Segundo curso: 6.959,66
Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais
Ciclos formativos de grao medio: 10.366,26
Ciclos formativos de grao superior: 10.366,26
Outros gastos:
Grupo 1. Ciclos formativos de:
Condución de actividades físico deportivas no medio natural.
Servizos de restaurante e bar.
Animación turística.
Estética persoal decorativa.
Química ambiental.
Farmacia.
Hixiene bucodental.
Primeiro curso: 10.178,78
Segundo curso: 2.380,58
Grupo 2. Ciclos formativos de:
Xestión administrativa.
Secretariado.

Lei I

150

ANEXO 2

Proxecto

Mergullo a media profundidade.
Laboratorio de imaxe.
Comercio.
Xestión comercial e marketing.
Servizos ao consumidor.
Axencias de viaxes.
Aloxamento.
Información e comercialización turísticas.
Elaboración de aceites e zumes.
Elaboración de produtos lácteos.
Elaboración de viño e outras bebidas.
Matadoiro e carnizaría, chacinaría.
Muiñaría e industrias cerealistas.
Laboratorio.
Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.
Coidados auxiliares de enfermaría.
Documentación sanitaria.
Curtidos.
Patronaxe.
Procesos de ennobrecemento téxtil.
Aceites de oliva e viños.
Primeiro curso: 12.376,05
Segundo curso: 2.380,58
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Grupo 3. Ciclos formativos de:
Conservaría vexetal, cárnica e de peixe.
Transformación de madeira e cortiza.
Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.
Operacións de proceso e pasta de papel.
Operacións de proceso de planta química.
Operacións de transformación de plasticos e caucho.
Industrial de proceso de pasta e papel.
Industrias de proceso químico.
Plástico e caucho.
Operacións de ennobrecemento téxtil.
Primeiro curso: 14.729,24
Segundo curso: 2.380,58
Grupo 4. Ciclos formativos de:
Encadernados e manipulados de papel e cartón.
Impresión en artes gráficas.
Fundición.
Tratamentos superficiillas e térmicos.
Fabricación industrial de carpintería e moble.
Calzado e marroquinaría.
Produción de fiadura e teceduría de calada.
Produción de tecidos de punto.
Procesos de confección industrial.
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Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada.
Procesos téxtiles de teceduría de punto.
Operacións de fabricación de produtos cerámicos.
Operacións de fabricación de vidro e transformados.
Fabricación e transformación de produtos de vidro.
Confección.
Primeiro curso: 17.041,30
Segundo curso: 2.380,58
Grupo 5. Ciclos formativos de:
Realización e plans de obra.
Asesoría de imaxe persoal.
Radioterapia.
Animación sociocultural.
Integración social.
Primeiro curso: 10.178,78
Segundo curso: 3.849,67
Grupo 6. Ciclos formativos de:
Operacións de cultivo acuícola.
Primeiro curso: 14.729,24
Segundo curso: 3.849,67
Grupo 7. Ciclos formativos de:
Explotacións gandeiras.
Xardinaría.
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Traballos forestais e de conservación do medio natural.
Xestión e organización de empresas agropecuarias.
Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.
Administración e finanzas.
Pesca e transporte marítimo.
Navegación, pesca e transporte marítimo.
Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.
Comercio internacional.
Xestión do transporte.
Obras de albanelaría.
Obras de formigón.
Operación e mantemento de maquinaria de construción.
Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción.
Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.
Óptica de anteollaría.
Caracterización.
Perrucaría.
Estética.
Explotación de sistemas informáticos.
Administración de sistemas informáticos.
Desenvolvemento de aplicacións informáticas.
Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.
Prevención de riscos profesionais.
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Anatomía patolóxica e citolóxica.
Saúde ambiental.
Audiopróteses.
Dietética.
Imaxe para o diagnóstico.
Laboratorio de diagnóstico clínico.
Ortoprotésica.
Educación infantil.
Interpretación da lingua de signos.
Atención sociosanitaria.
Xestión de aloxamentos turísticos.
Servizos en restauración.
Panadaría, repostaría e confeitaría.
Laboratorios de análises e control de calidade.
Química industrial.
Planta química.
Audioloxía protésica.
Emerxencias sanitarias.
Farmacia e parafarmacia.
Educación infantil (actualizado).
Primeiro curso: 9.167,25
Segundo curso: 11.074,12
Grupo 8. Ciclos formativos de:
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Explotacións agrarias extensivas.
Explotacións agrarias intensivas.
Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.
Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.
Equipos electrónicos de consumo.
Equipos e instalacións electrotécnicas.
Desenvolvemento de produtos electrónicos.
Instalacións electrotécnicas.
Sistemas de regulación e control automáticos.
Acabados de construción.
Restauración.
Mantemento de aviónica.
Próteses dentais.
Instalacións eléctricas e automáticas.
Sistemas microinformáticos e redes.
Cociña e gastronomía.
Confeccións e moda.
Patronaxe e moda.
Produción agropecuaria.
Primeiro curso: 11.290,71
Segundo curso: 12.887,91
Grupo 9. Ciclos formativos de:
Animación de actividades físicas e deportivas.
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Deseño e produción editorial.
Produción en industrias de artes gráficas.
Imaxe.
Realización de audiovisuais e espectáculos.
Son.
Sistemas de telecomunicación e informáticos.
Desenvolvemento de proxectos mecánicos.
Produción por fundición e pulvimetalurxia.
Produción por mecanizado.
Fabricación a medida e instalación de madeira e moble.
Produción de madeira e moble.
Montaxe e mantemento de instalación de frío, climatización e produción de calor.
Desenvolvemento de proxectos de instalación de fluídos, térmicas e de manutención.
Mantemento e montaxe de instalacións de edificios e procesos.
Carrozaría.
Electromecánica de vehículos.
Automoción.
Mantemento aeromecánico.
Programación da produción.
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.
Mantemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.
Carrozaría (actualizado).
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.
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Automoción (actualizado).
Primeiro curso: 13.279,90
Segundo curso: 14.733,80
Grupo 10. Ciclos formativos de:
Produción acuícola.
Preimpresión en artes gráficas.
Xoiaría.
Mecanizados.
Soldadura e caldeiraría.
Construcións metálicas.
Industria alimentaria.
Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.
Mantemento ferroviario.
Mantemento de equipo industrial.
Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.
Vitivinicultura.
Construcións metálicas (actualizado).
Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos (actualizado).
Primeiro curso: 15.361,16
Segundo curso: 16.471,77
Programas de cualificación profesional inicial:
(Ratio profesor/a / unidade: 1,44:1)
I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais: 45.363,77
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II. Gastos variables: 6.125,83
III. Complemento retributivo da comunidade autónoma,
incluídas cargas sociais: 9.906,52
IV. Outros gastos:
Grupo 1: 7.502,54
Sobre cualificacións nivel 1 das familias profesionais de:
Administración.
Comercio e marketing.
Hostalaría e turismo.
Imaxe persoal.
Sanidade.
Servizos socioculturais e á comunidade.
Administración e xestión.
Artesanías.
Química.
Seguridade e medio ambiente
Grupo 2: 8.577,66
Sobre cualificacións de nivel 1 das familias profesionais de:
Actividades agrarias.
Artes gráficas.
Comunicación, imaxe e son.
Edificación e obra civil.
Electricidade e electrónica.
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Fabricación mecánica.
Industrias alimentarias.
Madeira e moble.
Mantemento de vehículos autopropulsados.
Mantemento e servizos á producción.
Téxtil, confección e pel.
Agraria.
Imaxe e son.
Enerxía e auga.
Industrias extractivas.
Madeira, moble e cortiza.
Transporte e mantemento de vehículos.
Marítimo-pesqueira.
Instalación e mantemento.
Informática.
2º curso de PCPI: 7.502,54
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