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COMUNIDADE AUTÓNOMA GALICIA

ÓRGANO RESPONSABLE DA 
FORMACIÓN PERMANENTE DO 

PROFESORADO

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

DOCUMENTO QUE REXE A PROPOSTA 
DE FORMACIÓN

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2021, da Secretaría 
xeral de Educación e Formación Profesional, pola 
que se convoca a selección de plans de formación 
permanente do profesorado que se van implantar 
en centros educativos públicos dependentes desta 
consellería no curso 2021/2022: 
 
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/34547
Plan Anual de Formación do Profesorado 2021/2022

COMPETENCIAS E TEMÁTICAS 
PRIORIZADAS RELACIONADAS COA 

ETCG

 ● Educación Inclusiva e coeducación.

 ● Educación para o desenvolvemento sostible e a 
cidadanía global.

COMPETENCIAS E TEMÁTICAS 
RELACIONADAS COA ETCG

 ● Convivencia escolar e clima na aula. Saúde e 
benestar emocional. Relación coas familias.

UNIDADES QUE XESTIONAN AS 
PROPOSTAS DE FORMACIÓN

6 Centros de Formación e Recursos (CFR) e 1 Centro 
Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).

Na seguinte ligazón atópanse eses centros cos seus 
números e enderezos: http://www.edu.xunta.gal/
portal/node/3095

METODOLOXÍA UTILIZADA PARA A 
ANÁLISE Revisión documental.
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CONTACTO AXENTES

Consellería de Cultura, Educación e Universidade:

Enderezo: Edificios administrativos - San Caetano, 
s/n - 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400 
Fax: 981 545 443
Web: edu.xunta.gal

Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional:

José Luis Mira Lema 
Secretario xeral
Enderezo: Edificios administrativos - San Caetano, 
s/n. 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 546 562 / 48
Correo electrónico: sxefp@edu.xunta.gal

Plan proxecta:

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 - 2.º 
Andar 
15781 Santiago de Compostela

Web: http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta/
que-e
Correo electrónico: planproxecta@edu.xunta.es
Teléfonos:
Sandra M.ª Roo Casal: 881 997 498
Cristina Fernández López: 881 996 395
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EXPERIENCIAS SINGULARES

 ● Proxecto OBSERVA-ACCIÓN:  o seu obxectivo é 
promover o desenvolvemento profesional dos e 
as docentes a través da observación entre iguais 
nun contexto real de centro e aula. 

Para iso, constitúense asociacións entre 
dous ou tres centros educativos de diferentes 
Comunidades e desenvólvense visitas recíprocas 
nas que os docentes visitantes observan o 
desenvolvemento das clases e aprenden sobre 
os proxectos educativos innovadores do centro 
anfitrión. No curso académico 2019/2020 o 
intercambio realizouse entre profesorado de 
Galicia e da Rioxa. 

 ● Convocatoria de premios de Boas Prácticas en 
Educación Inclusiva. Convocatoria destinada 
aos centros docentes públicos dependentes da 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 
O obxectivo é promover a educación inclusiva 
nos centros escolares por medio da realización 
de actividades e proxectos a desenvolver nos 
centros participantes. Establécense dúas 
categorías: 

 ● Categoría A: destinada a educación infantil e 
educación primaria.

 ● Categoría B: destinada a educación 
secundaria obrigatoria, bacharelato, formación 
profesional, formación de persoas adultas e 
ensinos de réxime especial.

Para máis información, visitar a seguinte páxina 
web: http://www.edu.xunta.gal/portal/es/
node/34399

 ● Plan Proxecta: unha iniciativa da Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade en 
colaboración con diferentes organismos, 
dirixida a fomentar a innovación educativa nos 
centros a través de programas educativos que 
fomenten o traballo cooperativo, interdisciplinar 
e competencial pero que ademais estean 
comprometidos coa consecución dos obxectivos 
de desenvolvemento sostible da Axenda 2030.

Trátase dun plan que busca un avance nas 
dinámicas de mellora da calidade educativa 
e favorecer a innovación nos propios centros 
a través de programas externos que leven á 
motivación e ao traballo activo, cooperativo e en 
rede, do alumnado e do profesorado implicado. 
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EXPERIENCIAS SINGULARES 
(continuación)

Estes programas inciden en aspectos clave da 
adaptación do sistema educativo aos retos de 
carácter global como a igualdade de xénero e a 
coeducación, a competencia dixital, transición 
ecolóxica.

Un dos principais obxectivos deste plan 
é promover a realización de proxectos 
interdisciplinarios que fomenten o papel activo do 
alumnado ante os desafíos sociais, económicos 
e medioambientais da sociedade actual e do 
futuro e poidan servir de modelo de traballo ou de 
boa práctica, tanto para o propio centro en que 
se orixinan como para o resto da comunidade 
educativa galega.

 ● No Plan Anual de Formación do Profesorado, 
en liña formativa «Inclusión, Convivencia 
e Coeducación», destácanse as seguintes 
actividades formativas para o profesorado: 

 ● Formación básica en igualdade e 
coeducación, prevención e loita contra a 
violencia de xénero, cunha duración mínima 
de 20 horas, á disposición de todo o persoal 
docente de centros sostidos con fondos 
públicos. 

 ● Formación básica en igualdade e 
coeducación no ámbito educativo, cunha 
duración mínima de 30 horas. Ofertaranse 
cursos específicos para equipos directivos, 
departamentos de orientación, profesorado 
de educación infantil, primaria, secundaria, 
persoas adultas e formación profesional. 

 ● Actividades formativas vinculadas ao Plan 
Proxecta de innovación educativa. Trátase 
de actividades prioritarias para o profesorado 
involucrado nos programas deste plan, pero 
abertas, nalgúns casos, ao resto de docentes. 

 ● Actividades de formación avanzada, cunha 
duración mínima de 20 horas, dedicadas 
a profundar nos aspectos vinculados á 
coeducación, á prevención primaria e 
secundaria da violencia machista na escola, á 
educación con perspectiva de xénero, ás datas 
de conmemoración do calendario escolar 
en relación coa igualdade e á comunicación 
igualitaria, entre outras.


