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AUTONOMIA-ERKIDEGOA GALIZIA

IRAKASLEEN ETENGABEKO 
PRESTAKUNTZAZ ARDURATZEN DEN 

ORGANOA

Consellería de Cultura, Educación e Universidad. 
Secretaría xeral de Educación e Formación 
Profesional.

PRESTAKUNTZA-PROPOSAMENA 
ARAUTZEN DUEN DOKUMENTUA

2021Eko ekainaren 15eko EBAZPENA, Hezkuntza 
eta Lanbide Heziketako Idazkaritza Nagusiarena, 
zeinaren bidez sailaren mendeko ikastetxe 
publikoetan ezarriko diren irakasleen etengabeko 
prestakuntza-planen hautaketa iragartzen den 
2021/2022 ikasturterako: 
 
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/
node/34547Irakasleen Prestakuntzaren Urteko Plana 
2021/2022

HGHEarekin LOTUTAKO 
LEHENTASUNEZKO KONPETENTZIAK 

ETA GAIAK

 ● Hezkuntza inklusiboa eta hezkidetza.

 ● Garapen jasangarrirako eta hiritartasun 
globalerako hezkuntza.

HGHEarekin LOTUTAKO 
KONPETENTZIAK ETA GAIAK

 ● Eskolako bizikidetza eta ikasgelako giroa. Osasun 
eta ongizate emozionala. Familiekiko harremana.

PRESTAKUNTZA-PROPOSAMENAK 
KUDEATZEN DITUZTEN UNITATEAK

Prestakuntza eta Baliabideen 6 zentro (CFR) eta 
Prestakuntza eta Berrikuntzarako Erkidegoko Zentro 
1 (CAFI).

Esteka honetan daude zentro horiek, haien zenbakiak 
eta helbideak: http://www.edu.xunta.gal/portal/
node/3095

ANALISIRAKO ERABILITAKO 
METODOLOGIA Berrikuspen dokumentala.
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ERAGILEEN KONTAKTUA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade:

Helbidea: Edificios administrativos - San Caetano,  
s/n - 15781 Santiago de Compostela
Telefonoa: 981 545 400 
Faxa: 981 545 443
Webgunea: edu.xunta.gal

Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional:

José Luis Mira Lema 
Idazkari nagusia
Helbidea: Edificios administrativos - San Caetano, 
s/n. 15781 Santiago de Compostela
Telefonoa: 981 546 562 / 48
Helbide elektronikoa: sxefp@edu.xunta.gal

Proyecta plana:

Asesoría de Programas educativos 
Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º 
Andar 
15781 Santiago de Compostela

Webgunea:  
http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta/que-e
Helbide elektronikoa: planproxecta@edu.xunta.es
Telefonoak:
Sandra Mª Roo Casal: 881 997 498
Cristina Fernández López: 881 996 395
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ESPERIENTZIA BEREZIAK

 ● OBSERVA-ACCIÓN proiektua:  haren helburua 
da irakasleen garapen profesionala sustatzea 
berdinen arteko behaketaren bidez, ikastetxe eta 
ikasgelen testuinguru erreal batean. 

Horretarako, hainbat erkidegotako bi edo hiru 
ikastetxeren arteko elkarteak osatzen dira eta 
elkarrekiko bisitak antolatzen dira, non irakasle 
bisitariek klaseen garapena behatzen duten 
eta ikastetxe hartzailearen hezkuntza-proiektu 
berritzaileak ezagutzen dituzten. 2019/2020 
ikasturtean, Galizia eta Errioxako irakasleen 
artean egin zen trukea. 

 ● Hezkuntza Inklusiboko Jardunbide Egokien 
sarien deialdia. Kultura, Hezkuntza eta 
Unibertsitate Sailaren mendeko ikastetxe 
publikoei zuzendutako deialdia. Helburua da 
hezkuntza inklusiboa sustatzea ikastetxeetan, 
ikastetxe partaideetan jarduerak eta proiektuak 
landuz. Bi kategoria finkatzen dira: 

 ● A kategoria: Haur eta Lehen Hezkuntzarako.

 ● B kategoria: Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzarako, Batxilergorako, Lanbide 
Heziketarako, helduen prestakuntzarako eta 
araubide bereziko irakaskuntzarako.

Informazio gehiagorako, bisitatu webgune hau: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/34399

 ● Proyecta plana: Kultura, Hezkuntza eta 
Unibertsitate Sailaren ekimena da, hainbat 
erakunderekin lankidetzan, eta haren helburua da 
hezkuntza-berrikuntza sustatzea ikastetxeetan, 
lankidetza, diziplina arteko lana eta konpetentziak 
sustatuko dituzten hezkuntza-programen 
bidez. Horrez gain, 2030 Agendaren Garapen 
Jasangarrirako Helburuak lortzeko konpromisoa 
hartu dute.

Planak aurrerapausoak eman nahi ditu 
hezkuntza-kalitatea hobetzeko dinamiketan, eta 
berrikuntzaren alde egin nahi du ikastetxeetan, 
motibazioa eta sareko lankidetza-lan aktiboa 
lortzeko, bai ikasleen eta bai irakasleen eskutik. 
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ESPERIENTZIA BEREZIAK (jarraipena)

Programa horiek hezkuntza-sistema erronka 
globaletara egokitzeko funtsezko alderdiak 
azpimarratzen dituzte, besteak beste genero-
berdintasuna, hezkidetza, konpetentzia digitalak 
eta trantsizio ekologikoa.

Planaren helburu nagusietako bat da ikasleen 
egungo eta etorkizuneko gizartearen gizarte-, 
ekonomia- eta ingurumen-erronken aurrean 
duten rol aktiboa sustatuko duten diziplina 
arteko proiektuak egitea, eta horiek lan-ereduak 
edo jardunbide egokiak izatea, bai jatorrizko 
ikastetxearentzat eta bai Galiziako hezkuntza-
komunitateko gainerako kideentzat ere.

 ● Irakasleen Prestakuntzaren Urteko Planean, 
“Inklusioa, Bizikidetza eta Hezkidetza” 
prestakuntza-ildoan, irakasleentzako honako 
prestakuntza-jarduera hauek azpimarratzen dira: 

 ● Oinarrizko prestakuntza berdintasunean, 
hezkidetzan, prebentzioan eta genero-
indarkeriaren aurkako borrokan, gutxienez 
20 orduko iraupenarekin, funts publikoekin 
finantzatutako ikastetxeetako irakasle 
guztientzat. 

 ● Oinarrizko prestakuntza hezkuntza-arloko 
berdintasun eta hezkidetzan, gutxienez 
30 orduko iraupenarekin. Zuzendaritza-
taldeentzako, orientazio-sailentzako eta 
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako, 
helduen hezkuntzako eta Lanbide Heziketako 
irakasleentzako ikastaro espezifikoak 
eskaintzen dira. 

 ● Hezkuntza-berrikuntzako Proyecta 
planarekin lotutako prestakuntza-jarduerak. 
Plan horretan sartutako irakasleentzako 
lehentasunezko jarduerak dira, baina, 
kasu batzuetan, irekita daude gainerako 
irakasleentzat ere. 

 ● Prestakuntza aurreratuko jarduerak, 
gutxienez 20 orduko iraupenarekin, honako 
gai hauetan sakontzeko: hezkidetza, 
indarkeria matxistaren lehen eta bigarren 
mailako prebentzioa eskolan, hezkuntza 
genero-ikuspegiarekin, eskola-egutegiko 
oroimen-datak berdintasunarekin lotuta eta 
komunikazio berdinzalea, besteak beste.


