
 FORMACIÓN EN CENTROS (PFAC ABALAR, GRUPOS DE TRABALLO E SEMINAIROS) PLAN DE FORMACIÓN 
2013-2014 

CARACTERÍSTICAS PFAC ABALAR SEMINARIOS (S) GRUPOS DE TRABALLO (GT) 
Modalidade Abalar - Modalidade Xeral 

 
OBXECTIVO 

-Dar resposta ás necesidades de formación do 

profesorado da Rede Abalar 

-Temáticas para elaborar o  proxecto.  Anexo II 

-Traballo colaborativo, reflexión conxunta, debate 

interno e intercambio de experiencias 

-Traballo colaborativo. Elaboración ou análise de 

proxectos e materiais curriculares e a súa 

experimentación 

-Modalidade Abalar: centros da Rede Abalar 
-Modalidade Xeral: temáticas de traballo. Anexo II 

PARTICIPANTES -Profesorado centros sostidos con fondos públicos 

-Nº profesores/as proporcional e representativo do 

claustro, nunca  menos 10  (agás no caso de 

centros de menos de 20) 

-Mínimo 2/3 do profesorado que imparta 
docencia nas aulas Abalar 

-Profesorado centros sostidos con fondos públicos 

 
8-20 profesores/as 

2/3 ámbito CFR 

-Profesorado centros sostidos con fondos públicos 

 
3-10 profesores/as 

2/3 ámbito CFR 

DURACIÓN Entre 30-50 horas  
-25% do total de horas poden computarse como 

traballo individual (reflexo nas actas) 

Entre 20-50 horas 
-20% do total de horas poden computarse como 

traballo individual (reflexo nas actas) 

Entre 20-50 horas  
-20% do total de horas poden computarse como 

traballo individual (reflexo nas actas) 
HORAS DE 
DOCENCIA 

Ata 40% do total de horas previstas 
-Pode ser impartida por profesorado do centro 

-Sesións de docencia mín, 2 horas, max, 4 horas 

 

Ata 30% do total de horas previstas 
-Sesións de docencia mín, 2 horas, max, 4 horas 

 

Ata 20% do total de horas previstas 
-Mod. Abalar  a docencia impartida polo 

profesorado do centro 

-Sesións de docencia mín, 2 horas, max, 4 horas 

COORDINACIÓN Coordinador Abalar do centro 
Elaboración de actas sesión de traballo na 

aplicación fprofe 
https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 

Coordinación/Centro sede  

Elaboración de actas sesión de traballo na 

aplicación fprofe 
https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 

Coordinación/Centro sede 
Elaboración de actas sesión de traballo na 

aplicación fprofe 
https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 

 

PRAZOS 

PREINSCRICION 11 de outubro 2013 
Dirección do centro na aplicación fprofe: 

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 

11 de outubro 2013 
A  través da aplicación fprofe: 

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 

11 de outubro 2013 
A  través da aplicación fprofe: 

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 
SOLICITUDE 31 de outubro 2013 

Anexo I en papel  no rexistro do CFR 
31 de outubro 2013 

Anexo I en papel  no rexistro do CFR 
31 de outubro 2013 

Anexo I en papel  no rexistro do CFR 
 

DOCUMENTACION 
A PRESENTAR 

-Modelo de solicitude. Anexo I 
-Certificación de que foi informado o claustro 

-Proxecto.  Guión e  temáticas. Anexo II 
subido á aplicación fprofe: 

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,FFP”> 

-Modelo de solicitude. Anexo I 
-Proxecto.  Guión. Anexo II  
subido á aplicación fprofe: 

https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 

-Modelo de solicitude. Anexo I 
-Proxecto.  Guión e  temáticas Anexo II 

subido á aplicación fprofe: 
https://www.edu.xunta.es/fprofe<“GT,Seminario,PFC,PFFP”> 

 

 



 

DOCUMENTACIÓN 
REMATE DA 
ACTIVIDADE 

30 maio 2014 
-Memoria final: Anexo III 

-Relación de materiais elaborados 

-Follas sinaturas das sesións (papel) 

-Acta final aplicación fprofe (asdo. Coordinador e 

vº e prace da xefatura de estudos) 

-Materiais elaborados 

30 maio 2014 
-Memoria final: Anexo III 

-Relación de materiais elaborados 

-Follas sinaturas das sesións (papel) 

-Acta final aplicación fprofe (asdo. Coordinador e 

vº e prace da xefatura de estudos) 

-Materiais elaborados 

 

30 maio 2014 
-Memoria final: Anexo III 

-Relación de materiais elaborados 

-Follas sinaturas das sesións (papel) 

-Acta final aplicación fprofe (asdo. Coordinador e 

vº e prace da xefatura de estudos) 

-Materiais elaborados 

CERTIFICACIÓN -Coordinación ata  30%  más das horas totais  
-Profesorado asistencia 85% do total de horas 

 

-Coordinación ata  30%  más das horas totais  
-Profesorado asistencia 85% do total de horas 

 

-Coordinación ata  30%  más das horas totais  
-Profesorado asistencia 85% do total de horas 

 
 

DIFUSIÓN E 
PUBLICACIÓN 

DOS MATERIAIS 

-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.  

 

-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.  

 

-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.  

 

 


