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1 Contexto 

A coordinación de innovación e formación do profesorado ten as seguintes funcións:

•  Recoller  as  necesidades  de  formación  do  profesorado  e  realizar  o  plan  anual  de
formación do profesorado de cada familia profesional do CIFP. (RO-CIFP, art.36-d). 

•  Programar,  planificar  e  realizar  o  seguimento  da  formación  específica  para  a
actualización do profesorado das familias profesionais con representación no CIFP. (RO-
CIFP, art.36e). 

• Potenciar as accións formativas e a innovación, prioritariamente mediante o uso da
aula multimedia en colaboración coa coordinación TIC. 

•  Potenciar  as  estadías  formativas  do  profesorado  de  cada  familia  profesional  nas
empresas difundindo a convocatoria anual. 

• Difundir entre o profesorado o plan anual de formación de FP e o plan xeral. 

• Xestionar e avaliar as accións formativas internas. 

Análise interna Análise externa

 Debilidades  Ameazas

- Dotación deficiente de recursos para levar
a cabo sesións telemáticas de formación.

- Elevado número de reunións que impide o
normal  desenvolvemento,  tanto  das
funcións  das  coordinacións,  como  das
clases impartidas ao alumnado.

-  Excesivos  trámites  burocráticos  esixidos
polo sistema de calidade que provocan que
o  profesorado  non  teña  tempo  para
participar  das  distintas  ofertas  de
formación.

- Incorporación tardía de persoal interino e
substituto, que provoca que non se poidan
formar  os  equipos  educativos  con  tempo
antes  do  inicio  das  clases  e,  polo  tanto,
dificulta a detección eficaz de necesidades
de formación.

- Rotación do profesorado de FP Básica, que
xera que non se formen equipos de traballo
estables.

-Elevado número de profesorado interino e
substituto.

 Fortalezas  Oportunidades

-  Dinamizador  FP  Dual  que  fai  de  ponte
entre  empresas,  alumnado  e  profesorado
facilitando a identificación das necesidades
de formación do profesorado en relación ás
demandas do mercado laboral actual.

- Obrigatoriedade do uso da Aula Virtual.

- Acreditación en competencias dixitais.
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- Formación interna certificada polo CFR e
adaptada ás nosas necesidades.

2 Obxectivos, actividades/accións, criterios e 
indicadores de calidade

Obxectivo 1:
Continuar co desenvolvemento do Plan de Formación Permanente
do Profesorado (PFPP) iniciado o curso pasado. 

Indicador asociado Participación maior ou igual ao do curso 2021/2022

Valor de partida Medida Criterio 
aceptable

Valor acadado
(A cubrir na 
memoria)

18 participantes 
según o indicado na 
memoria do curso 
21/22

Número total de profesorado 
participante

Participación igual
ou superior á do 
curso pasado

Actividade(s) 
asociada(s)

• PFPP. Liña: Competencia dixital. Itinerario: Implementación do 
Plan Dixital.
    Actividades: 
- Recursos dixitais docentes : Grupo de traballo.
- Avaliación e uso de rúbricas/cuestionarios en moodle e outras 
plataformas.
• PFPP. Liña: Competencia didáctica. Itinerario: Innnovación 
metodoloxía e neuroeducación aplicada á FP Básica.
    Actividades:
- Neuroeducación aplicada á FP Básica: Grupo de traballo.
- Neuroeducación aplicada ao alumnado da FP Básica: Curso.
• PFPP. Liña: Competencia en innovación e investigación. Itinerario: 
Centros saudables e seguridade integral na aula.
    Actividade:
- Actuacións ante emerxencias sanitarias na aula: Seminario.

Persoas responsables 
de actividades

• PFPP. Liña: Competencia dixital. Coordinador/a: Ángela Cabaleiro Silva.
• PFPP. Liña: Competencia didáctica. Coordinador/a: Ana González del
Valle.
• PFPP. Liña: Competencia en innovación e investigación. Coordinador/a:
Hugo López Losada.

Persoas destinatarias Profesorado.

Temporalización 2º e 3º trimestre.
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Obxectivo 2: Colaborar á consecución dos obxectivos recollidos no Plan Dixital.

Indicador asociado Realízase: SÍ/NON

Valor de partida Medida Criterio 
aceptable

Valor acadado
(A cubrir na 
memoria)

Non consta. Número de profesorado 
participante.

>10% do 
profesorado

Actividade(s) 
asociada(s)

- Impartir microformación a titores/as sobre o uso de Abalar e Abalar Pro.
- Realizar microcursos de formación dixital para o profesorado.
- Levar a cabo, dentro do primeiro trimestre do curso, un microcurso de
elaboración e funcionamento dos cuestionarios de avaliación.
-  Realizar  microformación  en  avaliación  e  emprego  do  libro  de
cualificacións/uso de rúbricas en Moodle e outras plataformas.

Persoas responsables 
de actividades

Persoas responsables das actividades, dos talleres... o responsable último
do obxectivo é a xefatura do departamento

Persoas destinatarias Todo o profesorado

Temporalización Ao longo de todo o curso.

Obxectivo 3: Impulsar a innovación aplicada na formación profesional.

Indicador asociado - Difundir información sobre os Premios de Innovación a través de diferen-
tes medios. 

Valor de partida Medida Criterio 
aceptable

Valor acadado
(A cubrir na 
memoria)

Non consta. Número de publicacións realizadas >=1 publicación

Actividade(s) 
asociada(s)

- Promover accións de innovación, implementalas e difundilas

- Promover a participación de empresas e institucións nos proxectos de
innovación e dixitalización que se desenvolvan no centro.

- Dotar a páxina web de contido sobre Formación e Innovación.

Persoas responsables 
de actividades

Vicedirección, Departamento de Calidade e Coordinación de Innovación e
Formación do Profesorado.

Persoas destinatarias Comunidadde educativa.

Temporalización Ao longo de todo o curso
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Obxectivo 4: Asegurar a calidade no desenvolvemento da formación.

Indicador asociado Realízase: SÍ/NON 

Valor de partida Medida Criterio 
aceptable

Valor acadado
(A cubrir na 
memoria)

Non consta. Cronograma Cronograma das 
diversas 
convocatorias

Actividade(s) 
asociada(s)

 Elaborar un cronograma que reflicta as convocatorias de innovación e 
formación a disposición do profesorado.

Persoas responsables 
de actividades

Vicedirección, Departamento de Calidade e Coordinación de Innovación e
Formación do Profesorado

Persoas destinatarias Toda o profesorado

Temporalización Ao longo de todo o curso.

Obxectivo 5: Elaborar  un  protocolo  de  comunicación  que  permita  obter  información
sobre os cursos realizados polo profesorado e a súa certificación.

Indicador asociado Realízase: SÍ/NON

Valor de partida Medida Criterio 
aceptable

Valor acadado
(A cubrir na 
memoria)

Non consta. Elaboración  do  protocolo  de
comunicación

Protocolo  de
comunicación

Actividade(s) 
asociada(s)

Elaboración do protocolo de comunicación

Persoas responsables 
de actividades

Vicedirección, Departamento de Calidade e Coordinación de Innovación e
Formación do Profesorado.

Persoas destinatarias
Vicedirección, Departamento de Calidade e Coordinación de Innovación e
Formación do Profesorado.

Temporalización Ao longo de todo o curso
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Obxectivo 6: Avaliación da eficacia das accións formativas. 

Indicador asociado - Deseñar e enviar a enquisa para poder avaliar a resposta por parte do
profesorado.

Valor de partida Medida Criterio 
aceptable

Valor acadado
(A cubrir na 
memoria)

Non consta Número de enquisas recibidas <50% de enquisas
recibidas

Actividade(s) 
asociada(s)

- Valorar a utilidade práctica da formación recibida de cada asistente no
prazo dun ano: 
- Deseñar unha enquisa para a recollida de información e enviala aos e ás
participantes das accións formativas realizadas o curso pasado. 
- Analizar esta información e establecer conclusións de cara á mellora das
accións formativas. 

Persoas responsables 
de actividades

Coordinación de Innovación e Formación do Profesorado.

Persoas destinatarias Profesorado que participe en accións formativas.

Temporalización Ao final do curso.

3 Protocolos

Os recollidos en Educalidade e nos documentos de calidade do CIFP A Xunqueira.
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