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 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO 

Nos últimos cursos o noso centro participou en diversos programas propostos dende a Consellería 

cun obxectivo importante, adecuar a nosa práctica docente á realidade da nosa escola e as 

demandas da nosa sociedade. A atención á diversidade, unha das sinais de identificación do noso 

centro, xunto coa introdución das TICs e os temas de convivencia, son os centros de atención dos 

últimos cursos e que veñen demandando as nosas propostas de formación. A pandemia que 

estamos a vivir e as necesidades dunha actualización da práctica docente no caso dun posible 

confinamento, fan que teñamos que adaptarnos á nova situación.  

A partir destas premisas, deseñamos a proposta de formación para este curso con varias liñas de 

actuación segundo os centros de interese detectados:  

1. Continuaremos co noso PFPP que iniciamos hai tres cursos, cunha liña de actuación: 

“Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. 

Educación dixital.” 

• Xustificación: A liña de actuación deseñada está en relación co traballo que o 

profesorado desenvolve no centro neste momento. A necesidade de estar preparados 

para un posible paso ao ensino a distancia ou atender a alumnado que estea na casa 

en corentena, fixo necesario o cambio e apostar por esta liña de traballo. Todos os 

esforzos do profesorado están encamiñados a poder atender aos seus estudantes 

independentemente da situación na que nos atopemos.  

• Metodoloxía: A propia dun PFPF, cun seminario permanente na liña de integración 

didáctica das TIC. Esta liña incluirá horas de formación.  

• Temporalización: durante o curso 20-21.  

• Destinatario: Profesorado das tres etapas.  

2. Diferentes cursos de formación e actividades destinados ao profesorado relacionado cos 

diferentes programas nos que participa o centro:  

• PLAMBE.  

• Programa “Bibliotecas creativas”.  
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3. Formación en primeiros auxilios e prevencións de riscos dentro do desenvolvemento do Plan 

de Evacuación do centro. 

 


