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1 INTRODUCIÓN

A formación e  actualización do profesorado ten sido clave para xerar  innovación e mellorar  o 

sistema educativo. En efecto, a formación permanente constitúe un dereito e unha obriga de todo 

o  profesorado  e,  por  conseguinte,  unha  responsabilidade  das  Administracións  educativas,  da 

comunidade educativa  e dos  profesionais  que queren ofrecer  unha educación da calidade ao 

alumnado.

Nunha economía mundial con mercados globalizados, a creación de emprego depende en gran 

medida  da  formación  actualizada  e  permanente  da  poboación  activa.  Consciente  desta 

necesidade, o tratado da Unión Europea compromete aos estados membros para a consecución 

dunha  formación  profesional,  que  permita  aos  traballadores  unha  alta  cualifcación  e 

adaptabilidade a un mercado laboral cambiante.

Neste contexto, a Formación Profesional  está obrigada a dar unha resposta rápida e fexible ás 

demandas de formación do mercado laboral. 

A formación continua do profesorado é un obxectivo estratéxico da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. O instrumento fundamental para conseguir estes 

obxectivos é o Plan Anual de Formación do Profesorado. 
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2.1 INSCRICIÓN

A inscrición nas actividades realizarase, no prazo establecido, unicamente mediante a aplicación 

web de xestión da formación do profesorado www.edu.xunta.es/fprofe.

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN

As actividades de formación permanente do profesorado de formación profesional irán dirixidas ao 

profesorado que desenvolve o seu labor docente ou especializado nos centros sostidos con fondos  

públicos,  dentro  do  ámbito  de  xestión  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación 

Universitaria

A admisión en cada unha das actividades, segundo o punto 3 do artigo 7 da Orde do 14 de maio  

de 2013 (DOG do 22 de maio) pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certifcación 

e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia, realizarase de 

maneira individual, conforme aos seguintes criterios de prioridade:

1. Criterios específcos sinalados na convocatoria da actividade.

2. Distribuiranse as prazas das actividades entre o maior número de centros, e terá prioridade o 

profesorado  que  estea  proposto  polo  departamento  da  súa  familia  profesional,  segundo  o 

documento que establece a preferencia  para a selección de participantes  en actividades de 

formación  do  profesorado.  Entre  este,  terá  preferencia  o  profesorado  que  teña  destino  en 

calquera dos centros pertencentes á rede de centros integrados de formación profesional.

• O  departamento  correspondente  proporá,  mediante  reunión,  a  orde  de  prioridade  para  a 

selección de participantes nas actividades de formación do profesorado, polo que se aterá ás 

necesidades  do  profesorado  que  impartirá  os  módulos  profesionais,  no  vindeiro  curso 

académico, asociados á formación que desenvolverá a actividade.

• A xefatura  do departamento  remitiralle  o  acordo do departamento á  unidade administrativa 

xestora da actividade, ao CFR correspondente ao seu ámbito xeográfco ou ao CAFI para as  

actividades  centralizadas  e  as  que  se  organicen  no  ámbito  xeográfco  de  Santiago  de 

Compostela.  O  modelo  de  acordo  do  departamento  estará  dispoñible  en 

http://www.edu.xunta.es/fp/plan-de-formacion.

• A proposta realizada polo departamento non ten efectos de inscrición na actividade, polo que o 

profesorado deberá formalizar a súa inscrición segundo o procedemento xeral.

• O prazo para presentar a orde de prioridade é o mesmo que o de inscrición.

3. Pertenza á especialidade do profesorado para a que se destina a actividade.

4. A distribución de prazas proporcional ao número de profesores e profesoras do departamento, 

en relaciónco total do profesorado da familia profesional.
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5. Non ter participado na mesma actividade en anos anteriores.

6. Non  estar  participando  nin  ter  confrmada  a  admisión  noutra  actividade,  presencial  nin  de 

teleformación que coincida, en tempo, na súa totalidade ou en parte, coa actividade solicitada.

7. Ser funcionario/a de carreira.

8. Maior antigüidade como funcionario/a de carreira.

9. Ser funcionario/a en prácticas.

10. Ser interino/a ou substituto/a.

O  profesorado  seleccionado  para  a  actividade  recibirá  un  correo  electrónico  na  súa  conta 

corporativa (_@edu.xunta.es) e deberá confrmar dentro do prazo indicado a súa participación na 

actividade  ou  a  súa  renuncia  a  través  do  sistema  de  xestión  da  formación  do  profesorado 

(http://www.edu.xunta.es/fprofe),  de  non  facelo,  entenderase  que  renuncia  ao  seu  dereito  a 

participar na actividade.

Se a persoa seleccionada para a actividade de formación non puidese asistir, deberá comunicarllo 

ao asesor ou á asesora que coordine a actividade no menor prazo posible.

As persoas admitidas que teñan confrmada a asistencia e non comparezan á primeira sesión, sen 

causa  xustifcada,  serán  dados  de  baixa  na  actividade  e  non  serán  seleccionados  para  as 

actividades que se desenvolvan no mesmo curso académico.

As  persoas  participantes  nunha  actividade  de  formación  na  Rede,  deberán  realizar  a  súa 

presentación obrigatoria no foro destinado a tal fn, na aula virtual do curso, no prazo indicado pola 

coordinación da actividade. De non realizar a dita presentación, serán dadas de baixa da actividade 

cos efectos establecidos no parágrafo anterior.

Non poderá participar en actividades de formación permanente o persoal docente en situación de 

baixa ou de incapacidade laboral transitoria.

As persoas participantes nas actividades de formación do profesorado poderán ser benefciarias 

de bolsas  de axudas  por  desprazamento,  sempre que o  seu  centro  de destino  e  o  domicilio 

particular estean a unha distancia superior a 50 quilómetros. No caso de ser benefciario dunha 

bolsa, a distancia de referencia será a que exista entre o lugar de celebración da actividade e o 

centro de destino. 
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3.1 ESTADÍAS FORMATIVAS EN 

EMPRESAS

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 102.1 que a formación 

permanente do profesorado constitúe un dereito e unha obriga de todo o profesorado, e unha 

responsabilidade das administracións educativas e dos propios centros. 

O artigo 6 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualifcacións e da formación profesional,  

sinala que a participación das empresas e outras entidades no sistema nacional das cualifcacións e 

da  formación profesional  se  desenvolverá, entre  outros, nos  ámbitos  da  formación do persoal 

docente e do alumnado, nos centros de traballo, na realización doutras prácticas profesionais, así  

como  na  orientación  profesional  e  na  participación  de  profesionais  cualifcados  do  sistema 

produtivo no sistema formativo. 

O  Decreto  114/2010, do  1  de  xullo,  polo  que  se  establece  a  ordenación  xeral  da  formación 

profesional  do  sistema  educativo  de  Galicia,  establece  na  súa  disposición  adicional  segunda 

referida á relación con empresas que a consellería con competencias en materia de educación 

promoverá  a  colaboración coas  empresas  e  entidades  empresarias  e, en  particular,  coas  máis 

implicadas en sectores clave da economía galega e as relacionadas cos sectores emerxentes. Unha 

das  fnalidades  desta  colaboración  será  a  actualización  profesional  dos  traballadores  e  das 

traballadoras,  así  como  do  profesorado.  Esta  formación  poderá  incluír  estadías  temporais  do 

profesorado nas empresas, tanto para a formación dos seus traballadores e das súas traballadoras 

como para a actualización do profesorado. 

Así mesmo, o feito de que os ciclos formativos teñan como obrigatorio e avaliable un período de 

formación  en  centros  de  traballo  fai  necesario  que  o  profesorado  teña  previamente  un 

coñecemento directo dos procesos produtivos que se desenvolven nas empresas. 

Neste sentido e coa fnalidade de achegar o profesorado ao mundo produtivo e aos seus avances 

tecnolóxicos e satisfacer as necesidades formativas do profesorado de formación profesional, e co 

obxectivo, en todo caso, de conseguir a mellora do sistema educativo a través da formación dos 

seus profesionais, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, convocará no 

primeiro trimestre do ano 2016 as estadías formativas en empresas ou institucións.

Modalidades

Modalidade A. As empresas establécense na convocatoria. 

Modalidade B. A empresa é proposta polo propio interesado.

• Tipo B-1: a estadía realízase en empresas ou institucións da Comunidade Autónoma de Galicia.
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• Tipo B-2: a estadía realízase en empresas ou institucións do resto do Estado ou en países da  

Unión Europea.

Bases da convocatoria

Na  convocatoria  de  estadías  formativas  en  empresas  ou  institucións,  prevista  para  o  primeiro 

trimestre  do ano 2016, detallaranse  os  prazos  de solicitude, a  documentación a  presentar,  os 

destinatarios, así como as empresas da modalidade A.

3.2 PROXECTOS DE FORMACIÓN EN 

CENTROS

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable da planifcación 

da formación do profesorado, prevé para o curso 2015-2016 a convocatoria en centros docentes 

sostidos  con  fondos  públicos  de  proxectos  de  formación  específcos  para  o  profesorado  de 

formación  profesional,  atendendo  ás  características  deste  colectivo,  como  modalidade 

fundamental  de formación, que se desenvolve nos propios centros educativos para favorecer e 

estimular o traballo en equipo do profesorado.

Esta modalidade está dirixida a propiciar e facilitar a innovación, a mellora da práctica docente e a 

actualización científco-técnica, no propio centro educativo e desde el, de modo que incida na 

mellora da educación.

Isto  supón  a  participación  do  profesorado  no  deseño  da  súa  propia  formación,  desde  unha 

perspectiva de equipo e en función dun proxecto conxunto, cos seguintes obxectivos:

• Dar resposta ás necesidades de formación do profesorado de formación profesional, e facilitarlle 

ao resto do profesorado o acceso á información obtida mediante a elaboración e a difusión de 

actividades de aplicación directa a aula.

• Fomentar a súa  formación nas competencias  profesionais  para abordar  con efcacia todas as 

situacións  do  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe, e  no  desenvolvemento  das  funcións  que o 

profesorado debe desempeñar nunha sociedade complexa e en permanente cambio.

• Fomentar a relación entre o profesorado de formación profesional e as empresas para, deste 

xeito, ofrecerlle unha mellor orientación ao alumnado de formación profesional.

• Establecer liñas de traballo e de toma de decisións para a mellora consensuada da educación do 

alumnado e do funcionamento dos centros, así como para a posta en práctica e a avaliación de 

accións que repercutan na mellora da calidade dos procesos curriculares e organizativos.

• Promover  a  formación  e  a  actualización  metodolóxica  e  científco-tecnolóxica  dos  equipos 

docentes  a  través  do  traballo  colaborativo  e  do  fomento  da  súa  autonomía,  partindo  da 
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experiencia e da capacidade do profesorado.

Bases da convocatoria

Na convocatoria de proxectos de formación en centros prevista para o mes de setembro de 2015, 

detallaranse as bases da convocatoria, o número de prazas, a documentación a presentar etc.
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Actividades Comúns

Competente en TIC - Ferramentas institucionais: EVA e CMS, Abalar, E-Dixgal

01/07/2015 - 03/07/2015

F1501015
Curso

Ensino Na Rede con moodle

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

18
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Ferrol

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

O1501017
Curso

Como dar a coñecer a miña empresa e vender os meus produtos a través 
de internet
Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Ourense

Competencias:

Interlocutor/a e referente - Habilidades persoais, sociais e relacionais. Estratexias  de  
mellora,Comunicador/a en linguas - Destrezas comunicativas verbais e non verbal: estratexias 
para o desenvolvemento e mantemento

01/07/2015 - 03/07/2015

O1501018
Curso

Claves para unha comunicación efi caz

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Ourense

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 10/07/2015

P1503002
Encontros

Como conseguir fi nanciamento para a creación da miña empresa

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

16

0

CFR Pontevedra

Competencias:
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Actividades Comúns

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Orientación pedagóxica e atención á 
diversidade,Interlocutor/a e referente (forma de ser e relacionarse cos demais) - Mediación, 
resolución de conflitos

07/09/2015 - 10/09/2015

O1501022
Curso

Titorización e estratexias docentes para a FP básica

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Ourense

Competencias:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

G1501063
Curso

Formación profesional a distancia II: plataforma de formación

Ciclos formativos50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

15

Na Rede

Competencias:

Imprescindible ter realizada as actividades: FP a distancia I: programación; ou a de Elabo. de programacións did. nos títulos de 
FP LOE. Estar inscrito, e comprometerse a realizar a actividade "Formación profesional a distancia III: titoría virtual".

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

G1501062
Curso

Formación profesional a distancia I: programación

Economía,Tecnoloxía da fontaneria,Administración de empresas,Análise e química,Asesoría e 
procesos de imaxe persoal,Construcións civís e edificacións,Formación e orientación 
laboral,Hostalaría e turismo,Informática,Intervención sociocomunitaria…

50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

6

24

Na Rede

Competencias:

Para poder realizar esta actividade, é imprescindible estar inscrito, e comprometerse a realizar as seguintes actividades: 
"Formación profesional a distancia II: plataforma de formación" e "Formación profesional a distancia III: titoría virtual".

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

G1501064
Curso

Formación profesional a distancia III: titoría virtual

Ciclos formativos50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

15

Na Rede

Competencias:

Imprescindible ter  realizada as actividades: FP a distancia I: programación; ou a de Elaboración de programacións didácticas 
nos títulos de FP LOE, e  "Formación profesional a distancia II: plataforma de formación".

25

4

Plan Anual de Formación do Profesorado 2015-2016

Actividades de formación



Actividades Comúns

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

G1501061
Curso

Elaboración de programacións FP LOE con aplicación informática

Administración de empresas,Análise e química,Asesoría e procesos de imaxe 
persoal,Construcións civís e edificacións,Formación e orientación laboral…

200Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

6

24

Na Rede

Competencias:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

G1503007
Encontros

O modelo experimental de FP dual en Galicia

 50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

G1503005
Encontros

Desenvolvemento da LOMCE: FP básica

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Membro dunha organización - Cooperación e colaboración, construción conxunta de coñecemento

1º trimestre 

V1501026
Curso

A elaboración dun plan de empresa

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

CIFP Manuel Antonio Vigo

Competencias:

 Preferencia titores de viveiros de empresa.Ofértase tamén a profesores de Economía e Economía de Empresa.
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Actividades Comúns

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1503001
Encontros

Propiedade industrial. Patentes e marcas

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

CIFP Manuel Antonio Vigo

Competencias:

Interlocutor/a e referente (forma de ser e relacionarse cos demais) - Habilidades persoais, sociais 
e relacionais. Estratexias  de  mellora

1º trimestre 

V1503003
Encontros

Presentacións de impacto. As exposicións públicas

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Vigo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501027
Curso

Como dar a coñecer a miña empresa e vender os meus produtos a través 
de internet
Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Vigo

Competencias:

Interlocutor/a e referente (forma de ser e relacionarse cos demais) - Habilidades persoais, sociais 
e relacionais. Estratexias  de  mellora

1º trimestre 

V1503002
Encontros

Emprender con éxito

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Vigo

Competencias:
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Actividades Comúns

Membro dunha organización - Acción titorial e orientación académica e profesional

2º trimestre 

C1503006
Encontros

Información e Orientación Profesional 2016

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

A Coruña - Centro de Formación e Recursos (CFR)

Competencias:

Ciclos formativos, Orientadores de Centros de Secundaria e de Centros Integrados de Formación Profesional.

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

2º trimestre 

G1503004
Encontros

Desenvolvemento da LOMCE: FP básica

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

2º trimestre 

G1503006
Encontros

O modelo experimental de FP dual en Galicia

 50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non 
verbal: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento

2º trimestre 

G1501065
Curso

Inglés técnico nas familias profesionais de ELE-ENA-IMA-TMV

Organización e proc. de mantenemento de vehículos,Organización e proxectos sistemas 
enerxéticos,Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Organización e proc. 
de mantenemento de vehículos…

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

2

28

Na Rede

Competencias:
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Actividades Comúns

Membro dunha organización - Acción titorial e orientación académica e profesional

2º trimestre 

L1503001
Encontros

Información e Orientación Profesional 2016

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Lugo

Competencias:

Ciclos formativos, Orientadores de Centros de Secundaria e de Centros Integrados de Formación Profesional.

Membro dunha organización - Acción titorial e orientación académica e profesional

2º trimestre 

O1503001
Encontros

Información e Orientación Profesional 2016

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Ourense

Competencias:

Ciclos formativos, Orientadores de Centros de Secundaria e de Centros Integrados de Formación Profesional.

Membro dunha organización - Acción titorial e orientación académica e profesional

2º trimestre 

P1503003
Encontros

Información e Orientación Profesional 2016

Catedráticos de ensino secundario,Profesores de ensino secundario,Profesores técnicos de 
formación profesional

30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Ciclos formativos, Orientadores de Centros de Secundaria e de Centros Integrados de Formación Profesional.

Membro dunha organización - Acción titorial e orientación académica e profesional

3º trimestre 

G1502016
Xornadas

Xornadas de información e orientación profesional 2016

Orientación educativa,Orientación educativa300Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

Santiago de  Compostela

Competencias:
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Actividades físicas e deportivas

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos 
curriculares,Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente

06/07/2015 - 10/07/2015

C1501020
Curso

Interpretación meteorolóxica, seguridade e xestión de risco nos deportes 
no medio natural
Educación física,Hostalaría e turismo,Educación física,Hostalaría e turismo20Prazas:

H. pres.:

H. non pres.:

20

0

A Coruña - Centro de Formación e Recursos (CFR)

Competencias:
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Administración e xestión

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

L1501015
Curso

O imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF), unha aproximación 
práctica
Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa30Prazas:

H. pres.:

H. non pres.:

25

0

Lugo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

S1501073
Curso

Fiscalidade para autónomos e PEMES

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

G1501066
Curso

Confección de nóminas e seguros sociais con aplicación informática

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

50

Na Rede

Competencias:

No caso de quedaren vacantes, logo de realizada a selección de participantes entre o profesorado da familia profesional de  
Administración e xestión, terá acceso á actividade o profesorado da familia profesional de FOL.

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501033
Curso

O imposto sobre o valor engadido (IVE), unha aproximación práctica

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

Vigo

Competencias:
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Administración e xestión

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

C1502006
Xornadas

Xornadas de actualización fi scal 2016

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

A Coruña - Centro de Formación e Recursos (CFR)

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

G1501068
Curso

Xestión administrativa e comercial avanzada con aplicación informática

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

50

Na Rede

Competencias:

No caso de quedaren vacantes, logo de realizada a selección de participantes entre o profesorado da familia profesional de  
Administración e xestión, terá acceso á actividade o profesorado da familia profesional de Comercio e márketing.

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

L1502003
Xornadas

Xornadas de actualización fi scal 2016

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

Lugo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

O1502003
Xornadas

Xornadas de actualización fi scal 2016

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

Ourense

Competencias:
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Administración e xestión

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

P1502005
Xornadas

Xornadas de actualización fi scal 2016

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

V1502002
Xornadas

Xornadas de actualización fi scal 2016

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

Vigo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

3º trimestre 

G1501067
Curso

Contabilidade práctica con aplicación informática

Administración de empresas,Administración de empresas,Procesos de xestión administrativa50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

50

Na Rede

Competencias:

No caso de quedaren vacantes, logo de realizada a selección de participantes entre o profesorado da familia profesional de  
Administración e xestión, terá acceso á actividade o profesorado da familia profesional de Comercio e márketing e FOL.
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Agraria

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

S1501069
Curso

Adestramento no simulador de procesadora e autocargador forestal e 
novidades técnicas do sector

Operacións de produción agraria16Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501035
Curso

Planifi cación e deseño de xardíns: ferramentas para o profesorado

Procesos de producción agraria,Operacións de produción agraria20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CIFP A Granxa    Ponteareas

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

F1501016
Curso

Introdución á xestión comercial e posvenda

Procesos e produtos en artes gráficas,Procesos e produtos en artes gráficas,Produción de artes 
gráficas

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

16

4

Ferrol

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

P1501033
Curso

A impresión tampográfi ca

Procesos e produtos en artes gráficas,Procesos e produtos en artes gráficas,Produción de artes 
gráficas

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

22

0

CFR Pontevedra

Competencias:
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Comercio e márketing

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

P1501036
Curso

Investigación comercial

Organización e xestión comercial,Organización e xestión comercial,Procesos comerciais16Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

L1501014
Curso

Implementación dunha tenda virtual con software libre

Organización e xestión comercial,Organización e xestión comercial,Procesos comerciais20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

Lugo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501028
Curso

Campañas de márketing na Rede

Organización e xestión comercial,Organización e xestión comercial,Procesos comerciais20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

Vigo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

3º trimestre 

G1501070
Curso

Deseño e aloxamento de páxinas web con software libre

Organización e xestión comercial,Organización e xestión comercial,Procesos comerciais30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

50

Na Rede

Competencias:
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Edifi cación e obra civil

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

C1501014
Curso

Curso básico de BIM con Revit Architecture

Construcións civís e edificacións,Construcións civís e edificacións,Oficina de proxectos de 
construción

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

A Coruña - CIFP Someso

Competencias:

No caso de quedaren prazas vacantes asinaranse ao profesorado da familia profesional Agraria.

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

02/09/2015 - 10/09/2015

L1501021
Curso

Revestimentos e acabados en construción. Morteiros. Pinturas. Vernices

Construcións civís e edificacións,Construcións civís e edificacións,Oficina de proxectos de 
construción

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

CIFP Politécnico de Lugo

Competencias:
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Electricidade e electrónica

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

S1501059
Curso

Fibra óptica na nova ICT

Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Sistemas electrónicos,Sistemas 
electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións electrotécnicas

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

P1501030
Curso

Variadores de velocidade

Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Sistemas electrónicos,Sistemas 
electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións electrotécnicas

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

S1502018
Xornadas

Xornadas de Electricidade e Electrónica 2015

Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Sistemas electrónicos,Sistemas 
electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións electrotécnicas

100Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

G1501072
Curso

Mantemento de electrodomésticos de gama branca e marrón

Sistemas electrónicos,Sistemas electrónicos,Equipos electrónicos25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

25

Na Rede

Competencias:
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Electricidade e electrónica

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501036
Curso

Proxectos de alumeado

Sistemas electrotécnicos e automáticos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Instalacións 
electrotécnicas

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

IES Politécnico de Vigo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

G1501073
Curso

Mantemento de equipos de rede, telefonía e fogar dixital

Sistemas electrónicos,Sistemas electrónicos,Equipos electrónicos25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

25

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

G1501075
Curso

Raspberry Pi básico

Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Sistemas electrónicos,Sistemas 
electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións electrotécnicas

30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

6

24

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

3º trimestre 

G1501074
Curso

Programación con Arduino

Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Sistemas electrónicos,Sistemas 
electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións electrotécnicas

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

6

30

Na Rede

Competencias:
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Enerxía e Auga

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

O1501020
Curso

Simulación, deseño e optimización de instalacións térmicas

Organización e proxectos sistemas enerxéticos,Organización e proxectos sistemas 
enerxéticos,Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

IES Universidade Laboral de Ourense

Competencias:
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Ensinanzas de réxime especial

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías e 
TAC,Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 10/07/2015

P1501037
Curso

Pedagoxía do piano

Piano,Linguaxe musical50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

C1501017
Curso

Deseño estrutural e gráfi co de packaging

Procesos e produtos en artes gráficas,Deseño gráfico,Materiais e tecnoloxía: deseño,Medios 
informáticos,Volume,Procesos e produtos en artes gráficas,Produción de artes gráficas,Deseño 
gráfico,Materiais e tecnoloxía: deseño,Medios informáticos,Volume

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

A Coruña - EASD Pablo Picasso

Competencias:

No caso de quedaren vacantes, logo de realizada a selección de participantes entre o profesorado de artes plásticas e deseño, 
terá acceso á actividade o profesorado da familia profesional de Artes gráficas.

Competente en TIC - Software,Competente en TIC - Dispositivos

01/09/2015 - 04/09/2015

S1501076
Curso

Montaxe e manexo dunha impresora 3D

Debuxo técnico,Deseño interiores,Deseño gráfico,Materiais e tecnoloxía: deseño,Medios 
informáticos,Volume,Dourado e policromÍa,Moldes e reproduccións,Talla en pedra e madeira

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías e 
TAC,Investigador/a e innovador/a  - Investigación formativa

07/09/2015 - 11/09/2015

S1503008
Encontros

Creatividade musical aplicada

Catedráticos de música e artes escénicas,Profesores de música e artes 
escénicas,Música,Música,Música

50Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

16

0

Santiago de Compostela

Competencias:

No caso de quedaren vacantes, logo de realizada a selección de participantes entre o profesorado do corpo de música e artes 
escénicas, terá acceso á actividade o profesorado de ensino secundario e primario da especialidade de música.
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Ensinanzas de réxime especial

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos 
curriculares,Competente en TIC - Software

07/09/2015 - 11/09/2015

S1501078
Curso

Técnicas avanzadas en edición e xestión de arquivos de imaxe dixital e en 
dirección de fotografía
Fotografía,Medios audiovisuais,Fotografía e procesos de reproducción15Prazas:

H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral,Especialista na súa 
materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

L1501019
Curso

Medicina das artes

Catedráticos de música e artes escénicas,Profesores de música e artes escénicas40Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

CMUS Xoan Montes (Lugo)

Competencias:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

C1502004
Xornadas

Obradoiros para a elaboración de probas de certifi cación de EOI

Profesores de escolas oficiais de idiomas,Catedráticos de escolas oficiais de idiomas25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

A Coruña - Centro de Formación e Recursos (CFR)

Competencias:

Os criterios xerais do plan anual de formación.  Orde do plan anual + específicos: Profesorado  da EOI  

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Programación, seguimento e avaliación

1º trimestre 

S1502016
Xornadas

Obradoiros para a elaboración de probas de certifi cación de EOI

Profesores de escolas oficiais de idiomas,Catedráticos de escolas oficiais de idiomas70Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Os criterios xerais do plan anual de formación.  Orde do plan anual + específicos: Profesorado  da EOI de Ourense 
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Fabricación mecánica

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

F1501013
Curso

Pregado e curvado de materiais

Organización e proxectos de fabricación mecánica,Organización e proxectos de fabricación 
mecánica,Soldadura

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Ferrol

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

P1501038
Curso

Soldabilidade e acabados superfi ciais en inox e aluminio

Mecanizado e mantemento de máquinas,Soldadura20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

3º trimestre 

O1502005
Xornadas

Xornadas de Fabricación Mecánica 2016

Organización e proxectos de fabricación mecánica,Organización e proxectos de fabricación 
mecánica,Mecanizado e mantemento de máquinas,Soldadura

100Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

10

0

IES García Barbon (VERIN)

Competencias:
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FOL

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/01/2016 - 31/03/2016

F1502001
Xornadas

Xornadas de actualización laboral 2016

Administración de empresas,Formación e orientación laboral,Administración de 
empresas,Formación e orientación laboral,Procesos de xestión administrativa

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

10

0

Ferrol

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

C1501021
Curso

Marca persoal, identidade e reputación dixital nos sistema de selección de 
persoal
Formación e orientación laboral,Formación e orientación laboral20Prazas:

H. pres.:

H. non pres.:

22

3

A Coruña - Centro de Formación e Recursos (CFR)

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

L1501022
Curso

Riscos laborais específi cos nas familias profesionais de ELE, FME, EOC, 
MAM e TMV
 25Prazas:

H. pres.:

H. non pres.:

25

0

CIFP Porta da Auga (Ribadeo) e CIFP Politécnico de Lugo

Competencias:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Orientación pedagóxica e atención á 
diversidade,Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente

03/09/2015 - 10/09/2015

C1501018
Curso

Emprendemento 360º. 

Formación e orientación laboral,Formación e orientación laboral20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

A Coruña - Centro de Formación e Recursos (CFR)

Competencias:
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FOL

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

S1502017
Xornadas

Xornadas de actualización laboral 2016

Administración de empresas,Formación e orientación laboral,Administración de 
empresas,Formación e orientación laboral,Procesos de xestión administrativa

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

10

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

L1502004
Xornadas

Xornadas de actualización laboral 2016

Administración de empresas,Formación e orientación laboral,Administración de 
empresas,Formación e orientación laboral,Procesos de xestión administrativa

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

10

0

Lugo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

O1502004
Xornadas

Xornadas de actualización laboral 2016

Administración de empresas,Formación e orientación laboral,Administración de 
empresas,Formación e orientación laboral,Procesos de xestión administrativa

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

10

0

Ourense

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

V1502003
Xornadas

Xornadas de actualización laboral 2016

Administración de empresas,Formación e orientación laboral,Administración de 
empresas,Formación e orientación laboral,Procesos de xestión administrativa

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

10

0

Vigo

Competencias:
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Hostalaría e turismo

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

C1501019
Curso

Interpretación do patrimonio científi co nos museos

Hostalaría e turismo,Hostalaría e turismo20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

A Coruña - Centro de Formación e Recursos (CFR)

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

F1501017
Curso

Perfecionamento en técnicas baristas

Servicios de restauración22Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Ferrol

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

C1501024
Curso

Técnicas e acabados vanguardistas do chocolate

Cociña e pastelaría20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

A Coruña - CIFP Paseo das Pontes

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

V1501030
Curso

Elaboracións de turróns

Cociña e pastelaría20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

CIFP Manuel Antonio Vigo

Competencias:
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Hostalaría e turismo

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 10/09/2015

O1514001
Congreso

Análise organoléptico de viños xenerosos. Vinifi cacións especiais

Servicios de restauración20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

IES Vilamarin

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501037
Curso

Semifríos e sobremesas de restaurante

Cociña e pastelaría,Operacións e equipos de elaboración de productos alimentarios20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

CIFP Manuel Antonio Vigo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501032
Curso

Montaxe e manexo de mesas de son para espectáculos en directo

Procesos e medios de comunicación,Procesos e medios de comunicación,Técnicas e 
procedementos de imaxe e son

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

IES Audiovisual de Vigo  

Competencias:
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Imaxe persoal

Competente en TIC - Software

01/07/2015 - 03/07/2015

C1501015
Curso

Cambios de imaxe persoal mediante TICS

Estética,Perrucaría20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

A Coruña

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

S1501075
Curso

Manicura e próteses de unllas

Estética,Perrucaría20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

L1501017
Curso

Coloración capilar

Estética,Perrucaría20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

IES Muralla Romana (Lugo)

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

P1501034
Curso

Asesoramento nutricional no ámbito da imaxe persoal

Asesoría e procesos de imaxe persoal,Asesoría e procesos de imaxe persoal25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

24

0

CFR Pontevedra

Competencias:
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Imaxe persoal

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501031
Curso

Maquillaxe de festa e de fotografía

Estética20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

24

0

IES de Teis  Vigo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

O1501019
Curso

Procesos e técnicas de panadaría e pastelaría

Procesos na industria alimentaria,Operacións e equipos de elaboración de productos alimentarios20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

IES Vilamarin

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

L1501020
Curso

O tratamento térmico aplicado á conservación de alimentos

Procesos na industria alimentaria,Operacións e equipos de elaboración de productos alimentarios15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

IES Leiras Pulpeiro (Lugo)

Competencias:
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Informática e comunicacións

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

G1501057
Curso

Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android. 
Iniciación
Informática,Informática,Sistemas e aplicacións informáticas25Prazas:

H. pres.:

H. non pres.:

0

30

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

G1501078
Curso

Uso de Java na Programación Orientada a Obxectos

Informática,Informática,Sistemas e aplicacións informáticas25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

50

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

G1501076
Curso

Seguridade e alta dispoñibilidade por proxectos

Informática,Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Informática,Sistemas 
electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións 
electrotécnicas,Sistemas e aplicacións informáticas

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

30

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

S1502019
Xornadas

Xornadas de Informática e comunicacións 2015

Informática, Sistemas e aplicacións informáticas75Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

Santiago de Compostela

Competencias:
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Informática e comunicacións

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

G1501077
Curso

Simulación de redes locais con VirtualBox

Informática,Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Informática,Sistemas 
electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións 
electrotécnicas,Sistemas e aplicacións informáticas

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

50

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

G1501071
Curso

HTML5, CSS3 e JavaScript. Uso con jQuery e jQuery UI

Informática,Informática,Sistemas e aplicacións informáticas25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

30

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

3º trimestre 

G1501069
Curso

Administración de dominios Na Redes locais con GNU/Linux

Informática,Sistemas electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Informática,Sistemas 
electrónicos,Sistemas electrotécnicos e automáticos,Equipos electrónicos,Instalacións 
electrotécnicas,Sistemas e aplicacións informáticas

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

50

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

3º trimestre 

G1501058
Curso

Despregue e administración remota e centralizada de sistemas operativos

Informática,Informática,Sistemas e aplicacións informáticas25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

0

30

Na Rede

Competencias:
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Instalación e mantemento

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 10/07/2015

P1501032
Curso

Iniciación aos autómatas

Organización e proxectos sistemas enerxéticos,Organización e proxectos de fabricación 
mecánica,Organización e proxectos sistemas enerxéticos,Sistemas electrotécnicos e 
automáticos,Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

F1501014
Curso

Procesos de soldadura básicos

Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos,Instalacións 
electrotécnicas,Mecanizado e mantemento de máquinas

30Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Ferrol

Competencias:

 os asistentes deberán vir provistos de equipamento básico de protección para soldadura.

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

L1501024
Curso

Xestión práctica do mantemento industrial

Organización e proxectos de fabricación mecánica,Organización e proxectos de fabricación 
mecánica,Mecanizado e mantemento de máquinas

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

FIBRANOR: Planta de FINSA de Rábade

Competencias:
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Madeira, moble e cortiza

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 10/07/2015

P1501035
Curso

Deseño avanzado de pezas con AlphaCAM.

Procesos e produtos en madeira e moble,Fabricación e instalación de carpintería e moble20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/09/2015 - 04/09/2015

C1501023
Curso

Organización de liñas de fabricación automatizada en carpintaría e moble

Procesos e produtos en madeira e moble, Fabricación e instalación de carpintería e moble.20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

A Coruña - CIFP Someso

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

F1501018
Curso

PLC nos buques- controladores lóxicos programables (nivel intermedio)

Navegación e instalacións mariñas,Navegación e instalacións mariñas,Máquinas, servizos e 
producción

16Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Ferrol

Competencias:
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Química

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

S1501071
Curso

Ensaios físicos coa máquina universal de ensaios

Análise e química,Organización e proxectos de fabricación mecánica,Procesos e produtos en 
madeira e moble,Fabricación e instalación de carpintería e moble,Laboratorio,Mecanizado e 
mantemento de máquinas

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

S1501072
Curso

Experimentación en Enxeñaría Química 

Física e química,Análise e química,Física e química,Análise e química,Laboratorio20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Impartir docencia en ciclos de FP

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

L1501016
Curso

Autómatas programables para a familia profesional de Química 

Análise e química,Análise e química,Laboratorio20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

IES Illa de Sarón (Xove)

Competencias:
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Sanidade

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

C1501022
Curso

Microscopía avanzada

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procesos 
diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procedementos de diagnóstico 
clínico e ortoprotésico,Procedementos sanitarios e asistenciais

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC)

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

L1501023
Curso

Urxencias en situacións especiais,teleemerxencias e DESA

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procesos 
diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procedementos de diagnóstico 
clínico e ortoprotésico,Procedementos sanitarios e asistenciais

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CIFP Politécnico de Lugo

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

P1501039
Curso

Xestión de pacientes

Procesos sanitarios,Procesos sanitarios,Procedementos sanitarios e asistenciais20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

26

0

CFR Pontevedra

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

C1501016
Curso

Codifi cación básica con CIE 10 ES

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procesos 
diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procedementos de diagnóstico 
clínico e ortoprotésico,Procedementos sanitarios e asistenciais

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

A Coruña - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Competencias:

54

4

Plan Anual de Formación do Profesorado 2015-2016

Actividades de formación

i



Sanidade

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

07/09/2015 - 11/09/2015

S1501074
Curso

Implante e elaboración de próteses sobre implantes

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procesos 
diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Prácticas de protésico 
dental,Procedementos sanitarios e asistenciais

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

25

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

C1502007
Xornadas

Xornadas de Sanidade 2015

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procesos 
diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procedementos de diagnóstico 
clínico e ortoprotésico,Procedementos sanitarios e asistenciais

70Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

8

0

A Coruña - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501038
Curso

Técnicas inmunohistoquímicas

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procesos 
diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procedementos de diagnóstico 
clínico e ortoprotésico,Procedementos sanitarios e asistenciais

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

24

0

CIFP Manuel Antonio Vigo

Competencias:

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non 
verbal: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento

2º trimestre 

G1501060
Curso

Inglés técnico na familia profesional de Sanidade

Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procesos 
diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos,Procesos sanitarios,Procedementos de diagnóstico 
clínico e ortoprotésico,Procedementos sanitarios e asistenciais

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

2

28

Na Rede

Competencias:

Deberán acrerditar posuir nivel B 1 de Inglés ou equivalente
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Servizos socioculturais e á comunidade

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

S1501079
Curso

Técnicas, recursos e contextos para a expresión

Intervención sociocomunitaria,Intervención sociocomunitaria,Servizos á comunidade20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501034
Curso

O xogo como mediador na comunicación nas diferentes discapacidades

Intervención sociocomunitaria,Intervención sociocomunitaria,Servizos á comunidade20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

IES Chapela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

V1501029
Curso

Deseño de modelos e optimización do aproveitamento do tecido

Procesos e productos de textil, confección e pel,Procesos e productos de textil, confección e 
pel,Patronaxe e confección

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

CIFP Manuel Antonio  Vigo

Competencias:
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Transporte e mantemento de vehículos

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

L1501018
Curso

Diagnose de sistemas electrónicos, sistemas anticontaminación e 
normativa
Organización e proc. de mantenemento de vehículos,Organización e proc. de mantenemento de 
vehículos,Mantemento de vehículos

20Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

30

0

IES Lois Peña Novo (Vilalba)

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

01/07/2015 - 03/07/2015

O1501021
Curso

Substitución de elementos da carrozaría por seccións parciais (curso 
práctico)
Mantemento de vehículos15Prazas:

H. pres.:

H. non pres.:

30

0

IES Universidade Laboral de Ourense

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

06/07/2015 - 10/07/2015

S1501070
Curso

Compoñentes eléctricos de media tensión en vehículos automóbiles

Organización e proc. de mantenemento de vehículos,Organización e proc. de mantenemento de 
vehículos,Mantemento de vehículos

15Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

20

0

Santiago de Compostela

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

1º trimestre 

C1502005
Xornadas

Xornadas de transporte e mantemento de vehículos 2016

Organización e proc. de mantenemento de vehículos,Organización e proc. de mantenemento de 
vehículos,Mantemento de vehículos

80Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

16

0

A Coruña - CIFP Someso

Competencias:
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Transporte e mantemento de vehículos

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

2º trimestre 

G1501059
Curso

Electrónica básica e redes multiplexadas

Organización e proc. de mantenemento de vehículos,Organización e proc. de mantenemento de 
vehículos,Mantemento de vehículos

25Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

7

30

Na Rede

Competencias:

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares

3º trimestre 

P1501031
Curso

Foro de innovación tecnolóxica na automoción 2016.

Organización e proc. de mantenemento de vehículos,Organización e proc. de mantenemento de 
vehículos,Mantemento de vehículos

100Prazas:
H. pres.:

H. non pres.:

12

0

CFR Pontevedra

Competencias:
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Establecemento de preferencia para a selección de participantes 
en actividades de formación do profesorado 

 
Este documento empregarase no proceso de selección para a admisión nas actividades do plan anual de formación do 
profesorado de Formación Profesional. 
O departamento proporá, mediante reunión, a orde de prioridade para a selección de participantes nas actividades de 
formación do profesorado. Para isto, aterase ás necesidades do profesorado que impartirá os módulos profesionais, no 
vindeiro curso académico, asociados á formación que desenvolverá a actividade. 
Deberase cubrir un formulario por cada actividade de formación.  
Este documento non ten efectos de inscrición na actividade. 

 

Datos da actividade 
Código Título da actividade 

     

 

     

 
 

Datos do centro 
Nome Localidade 

     

 

     

 
Familia profesional Número de profesores/as do departamento 

     

 

   

 
 

Acordo do departamento da familia profesional 
Reunido o profesorado do departamento, segundo o establecido nos criterios de selección do plan anual de formación, acordan propoñer a 
asistencia do profesorado interesados que se relaciona na seguinte listaxe por orde de preferencia: 
Orde NIF Apelidos e nome 

1º 

     

 

     

 

2º 

     

 

     

 

3º 

     

 

     

 

4º 

     

 

     

 

5º 

     

 

     

 

6º 

     

 

     

 

     

, 

  

 de                               de 20      
 
Visto e prace do director/a do centro 
 
 
 
(selo) 
 
 
 
 
 
 
Asdo. : .................................................................................................. 

 
O/a xefe/a do departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo. : ................................................................................................. 

DIRIXIR A: 

 

ASESOR/A DO ÁMBITO DE FORMACIÓN PROFESIONAL:                             






