
GRUPOS DE TRABALLO

Características:
• Modalidade formativa baseada no traballo colaborativo que ten por obxecto a elaboración ou o análise de proxectos e materiais

curriculares, así como a experimentación dos mesmos centrada nas diversas situacións educativas
• Dúas modalidades:

• Modalidade Xeral : Temáticas de traballo recollidas no Anex o II: competencias básicas, uso das TIC, mellora
convivencia, plurilingüismo, atención á diversidade e ao éxito escolar, traballo cooperativo en rede, competencias
profesionais docentes

• Modalidade Abalar dirixida aos centros da Rede Abalar
• Compoñentes: 3 mínimo-10 máximo (profesorado de centros sostidos con fondos públicos, os dous terzos deberán pertencer ao

ámbito do CFR , así como a persoa coordinadora). A sede do grupo será o centro educativo da persoa coordinadora.
• Coordinación: Elaboracion de actas no programa de xestión da aplicación Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”>. Elaboración da memoria final
• Duración : 20-50 horas. As sesións de docencia ou traballo terán unha du ración mínima e dúas horas e máxima de catro .

20% das horas poden computarse como traballo individual dei xando constancia nas actas das sesións
• Docencia: 20% das horas totais. Soamente na modalidade Abal ar a docencia poderá ser impartida por profesorado con

destino no centro .destino no centro .
• Orzamento: Ata 1000 euros (Docencia, desprazamentos do relator, material funxible e bibliografía. Non se poden xustificar os

gastos de desprazamento para as reunións dos compoñentes do mesmo).
Prazos
• Preinscrición : Ata 11 de outubro , a traves da aplicación informática

Fprofehttps://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”>
• Elaboración do proxecto e solicitude de participación : Ata o 31 de outubro 2013 tamén a través da Fprofe.
Documentación
• Solicitude de participación : Anexo I da convocatoria debidamente cumplimentado en papel e no rexistro do CFR
• Proxecto segundo o guión do Anexo II que deberá subirse tamén á aplicación Fprofe
• Remate do proxecto : Memorial final: 30 de maio 2014. Anexo III, tamén subida á Fprofe . Relación detallada de materiais

elaborados. Follas de sinaturas das sesións de traballo. Acta Final. Materiais elaborados
Certificacación e materias elaborados :
• A persoa coordinadora terán unha certificación ata un 30% máis das horas totais do proxecto
• Certificación profesorado coa asistencia como mínimo ao 85% das horas aprobadas
• Os materiais elaborados poderán ser difundidos pola Dirección Xeral de Cultura, Educación. Formación Profesional e Innovación

Educativa
• A publicación dos materiais deberán axustarse á normativa vixente e haberá que facer constar que tivo subvención da Consellería

e incluir o logotipo http://www.xunta.es/composición-con-presidencia-e-consellerias.
• Os materiais elaborados estarán suxeitos á licenza creative commons by-sa.



SEMINARIOS 
Características:
• Modalidade formativa baseada no traballo colaborativo que a partir da reflexión conxunta, o debate interno e o

intercambio de experiencia permite afondar no estado de cuestións educativas tanto referentes ás distintas ciencias
disciplinares como ás didácticas das mesmas ou a outras ciencias da educación

• Compoñentes: 8 mínimo-20 máximo (profesorado de centros sostidos con fondos públicos, os dous terzos deberán
pertencer ao ámbito do centro de formación e recursos, así como a persoa coordinadora). A sede do grupo será o centro
educativo da persoa coordinadora.

• Duración: 20 e 50 horas ( segundo proxecto presentado). 20% das horas totais poden computarse como traballo
individual deixando constancia nas actas das sesións.

• Temáticas de traballo (Anexo II). Competencias básicas, ferramentas TIC, convivencia, tratamento educativo das linguas,
atención á diversidade, competencias profesionais docentes.

• Docencia: non poderá exceder o 30% de horas totais. As sesións de docencia ou traballo terán unha duración mínima e
dúas horas e máxima de catro. Non poderá ser impartida polo profesorado con destino nos centros dos membros do
seminario

• Coordinación: Elaboracion de actas no programa de xestión da aplicación Fprofe:
https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”>

• Orzamento : ata 1200 euros ( Docencia, desprazamento relator e material funxible e bibliografía. Non se poden xustificar• Orzamento : ata 1200 euros ( Docencia, desprazamento relator e material funxible e bibliografía. Non se poden xustificar
os gastos de desprazamento para as reunións dos compoñentes do mesmo)

Prazos
• Preinscrición : Ata 11 de outubro 2013 , a traves da aplicación informática Fprofe: 

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”>
• Elaboración do proxecto e solicitude de participación : Ata o 31 de outubro 2013, tamén a través da Fprofe.
Documentación
• Solicitude de participación : Anexo I da convocatoria debidamente cumplimentado en papel no rexistro do CFR
• Proxecto segundo o guión do Anexo II. que deberá subirse tamén á aplicación Fprofe
• Memorial final: 31 de maio 2013. Anexo III tamén subida á Fprofe .Relación detallada de materiais didácticos elaborados,

flollas de sinaturas das sesións det traballo, acta final e materiais elaborados.
Certificacación e materias elaborados :
• A persoa coordinadora terán unha certificación ata un 30% máis das horas totais do proxecto
• Certificación profesorado coa asistencia como mínimo ao 85% das horas aprobadas
• Os materiais elaborados poderán ser difundidos pola Dirección Xeral de Cultura, Educación. Formación Profesional e

Innovación Educativa
• A publicación dos materiais deberán axustarse á normativa vixente e haberá que facer constar que tivo subvención da

Consellería e incluir o logotipo http://www.xunta.es/composición-con-presidencia-e-consellerias.
• Os materiais elaborados estarán suxeitos á licenza creative commons by-sa.



PROXECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS (ABALAR). 2013-20 14

� Obxectivos:
� Dar resposta ás necesidades de formación do profesorado para o desenvolvemento do proxecto Abalar

� Características:
� Poderán participar os centros educativos sostidos con fondos públicos adscritos á Rede Abalar.
� Deberán participar polo menos DOUS TERZOS DO PROFESORADO QUE IMPARTAN DOCENCIA NAS AULAS A BALAR
� Nº de horas: entre 30 e 50 (segundo o proxecto presentado). As sesións de docencia ou traballo do grupo terán unha

duración mínima de dúas horas e máxima de catro
� O 25% do total das horas poderán computarse como tempo de traballo individual. Deberá constar nas actas das sesións de

traballo
� Orzamento: ata 1000 euros (Docencia, desprazamentos). Deberá constar expresamente que non se recibiu nin se solicitou

ningunha outra axuda económica
� O número de participantes será proporcional e representativo do claustro e nunca menor de 10 persoas, agás no caso de

centros de menos de 20 profesores e profesoras
� Docencia poderá ser impartida por profesorado do centro cun máximo do 40% do total de horas previstas no proxecto
� Coordinación do proxecto polo coordinador/a Abalar do centro. Certificación ata un 30% máis das horas totais do

proxecto. Elaboracion de actas no programa de xestión da aplicación Fprofe:proxecto. Elaboracion de actas no programa de xestión da aplicación Fprofe:
https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”>

� Certificación profesorado coa asistencia como mínimo ao 85 % das horas aprobadas
� Os materiais elaborados poderán ser difundidos pola Dirección Xeral de Cultura, Educación. Formación Profesional e

Innovación Educativa. A publicación dos materiais deberá axustarse á normativa vixente e haberá que facer constar que tivo
subvención da Consellería e incluir o logotipo http://www.xunta.es/composición-con-presidencia-e-consellerias.

� Os materiais elaborados estarán suxeitos á licenza creative commons by-sa
� Documentación e prazos de solicitude:

� Prazos de solicitude:
• Preinscrición : A Dirección do centro a través da aplicación informática Fprofe 

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”>  Dende a publicación do plan ata o 11 de outubro 2013
� Elaboración do proxecto e presentación de solicitude: ata 3 1 outubro 2013
� Documentación a presentar:

• Solicitude : Anexo I. Solicitude de participación. Entregarase en papel no rexistro dos CFR ou CAFI
• Certificación de que foi informado o claustro. Entregarase en papel no rexistro dos CFR ou CAFI
• Proxecto seguindo o guión do Anexo II. Temáticas para a elaboración do proxecto . Deberá subirse á aplicación

Fprofe
� Documentación remate do proxecto : Memoria final : 30 de maio 2014 . Modelo Anexo III. Relación detallada dos

materiais elaborados. Follas de sinatuas das sesións de traballo (soporte papel). Acta Final asinada polo coordinador/a e
visto e prace da xefatura de estudos. Materias elaborados.


