
 
ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE 
Paseo Mestre Vide s/n 32004 Ourense 
Tlfno: 988 366 073   Fax: 988 366 184 
 eoi.ourense@edu.xunta.es      www.eoiou.com  

 
 

 

PLAN DE DESENVOLVEMENTO  EUROPEO 

 

 

A Escola Oficial de Idiomas de Ourense é un centro público 

dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 

no que impartimos ensinanzas de réxime especial, concretamente os 

idiomas alemán, chinés, francés, galego, inglés, italiano e portugués. 

Réxese polos principios constitucionais de igualdade, liberdade, xustiza, 

pluralismo, respecto á dignidade e dereitos da persoa, 

aconfesionalidade e non discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, relixión, opinión ou calquera outro motivo. 

Temos un alumnado moi heteroxéneo no tocante á idade -

maioritariamente adulto-, á ocupación, á formación e á motivación. 

Predominan as mulleres sobre os homes e na actualidade o número de 

matrículas oficiais supera as 4.000. 

1. Necesidades de mellora da institución 

No tocante ás necesidades de mellora da nosa EOI, podemos 

diferenciar tres grupos de destinatarios. Tendo en conta as 

singularidades de cada grupo, e os aspectos que hai que mellorar, 

formulamos obxectivos diferentes para cada un deles, aínda que tamén 

hai que ter en conta que algúns aspectos abranguen a toda a 

comunidade educativa. 
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a) Para o alumnado: 

A EOI pretende ofrecer a maior capacitación lingüística ao alumnado 

nos sete idiomas que se imparten.  

A potenciación do plurilingüismo, do coñecemento e do respecto á 

diversidade cultural é un dos nosos trazos de identidade.  

O proceso educativo proposto polo noso centro intégrase nunha 

sociedade que se proxecta cara a Europa. É un proxecto educativo 

global e permanente para que o noso alumnado, maioritariamente 

adulto, desenvolva todas as súas capacidades para seguir aprendendo 

ó longo da vida, tanto a nivel persoal como laboral. 

O ensino de idiomas na EOI ten unha finalidade eminentemente 

práctica: aprender a utilizar a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación, cunha metodoloxía activa e participativa, contribuíndo 

ademais ó desenvolvemento integral no ámbito persoal, intelectual e 

profesional do alumnado. 

Na situación económica na que se atopa o país, a aprendizaxe de 

idiomas enriquece ó alumnado co coñecemento de culturas diversas 

para que creza e se eduque na tolerancia, no respecto e na 

colaboración con outros pobos. Deste xeito amplía os seus horizontes 

culturais e pode colaborar na construción dunha Europa común e 

unida, podendo así ver realizadas as súas expectativas persoais, sociais 

e, sobre todo, de emprego. 

 

b) Para o profesorado: 

Por outra banda, pretendemos que o noso profesorado se forme, xa 

sexa mediante cursos, seminarios, ou outras actividades de formación. 

Os contidos da formación versarán sobre metodoloxía e didáctica, 

desenvolvemento curricular, adquisición de destrezas e estratexias que 



fomenten a empregabilidade, a dimensión e cidadanía europea, a 

motivación do noso alumnado ou calquera outro aspecto que mellore 

a súa actividade docente. 

 

 

c) Para o equipo directivo: 

De cara ós membros do equipo directivo, interésanos  que se poidan 

formar no eido da mellora da capacidade de liderado, da motivación 

do seu persoal, da xestión administrativa do centro, do traballo en 

grupo, da seguridade escolar, ou en calquera outro eido que teña que 

ver coa mellora do seu labor de xestión e organización escolar. 

 

d) Para toda a comunidade educativa 

Unha necesidade de mellora común a toda a comunidade educativa 

resultan ser os temas relacionados coa seguridade escolar e os 

mecanismos de actuación no caso de agresión, accidente ou 

emerxencia no centro educativo, xa que tratamos fundamentalmente 

con xente adulta e non sempre somos conscientes do perigo que pode 

xurdir nalgún momento.  

Por outra banda, tratamos de fomentar a participación de toda a 

Comunidade Escolar na xestión democrática do centro na forma 

establecida pola lexislación vixente. A boa convivencia no centro de 

traballo é un obxectivo fundamental que aspiramos a cumprir mediante 

o diálogo, o respecto mutuo, a solidariedade, a responsabilidade, o 

esforzo e a colaboración. 

Entre os nosos obxectivos están tamén contribuír ao aforro enerxético e 

ao desenvolvemento sostible do planeta. 

 



2. Plan de actividades 

Nos vindeiros dous cursos centrarémonos na necesidade de formación 

do profesorado e dos membros do equipo directivo.  

Esta formación adoita ser complicada de conseguir porque a oferta 

educativa do noso centro concéntrase en horarios de tarde e de noite, 

polo que resulta case imposible asistir a cursos presenciais de formación, 

tendo que recorrer a cursos online se queremos mellorar algún aspecto 

do noso traballo.  

Debido en parte a esta situación, aínda que tamén polo interese e pola 

posibilidade de coñecer a teoría e de adquirir coñecementos “in situ”, 

pretendemos animar ós docentes do noso centro para que se 

involucren e participen no programa Erasmus+, xa que este ofrece a 

posibilidade de asistir a un amplo abano de cursos, seminarios e 

actividades de formación destinados a acadar os nosos obxectivos. Tras 

analizar as nosas necesidades, e de cara á convocatoria Erasmus+ 

deste ano 2014, imos solicitar as seguintes actividades: 

 Un curso en Grecia, para 12 docentes, sobre estratexias de aula 

que melloren a empregabilidade do alumnado. O título deste 

curso é: Classroom Strategies that Enhance Adult Students 

Chances of Employability. 

 Cursos de actualización en Reino Unido, para 6 docentes, sobre 

novos enfoques metodolóxicos  e didácticos para o ensino de 

linguas.  

 Un curso en Chipre, para 6 docentes, sobre saúde e seguridade 

nas institucións educativas. O título do curso é Health and Safety in 

Educational Institutions. 

 Unha estancia en Finlandia de job shadowing, para 3 docentes,  

para observar a xestión de recursos humanos e materiais, e 

estratexias de empregabilidade do alumnado. 



 Un curso en Italia para 4 docentes con responsablidades de 

organización escolar para actualizar os seus coñecementos e 

mellorar as súas habilidades organizativas e de xestión escolar, o 

liderado e a toma de decisións. O título do curso é Professional 

Skills in Managerial Education for Schools and Universities. 

 Unha estancia en Turquía de job shadowing para 4 docentes, 

para observar a organización e a metodoloxía empregada en 

diferentes centros educativos. 

Tras cada actividade realizada levaranse a cabo unha serie de reunións 

de avaliación para analizar os resultados e buscar a forma máis efectiva 

de implementación no noso centro das habilidades e competencias 

adquiridas. 

 

3. Criterios de selección dos participantes 

As actividades formativas que conforman este plan de 

desenvolvemento europeo están dirixidas a todo o profesorado da 

escola, tanto ó da sede central coma ó das seccións, e daranse a 

coñecer a través da difusión deste plan e do claustro de profesorado.  

O Consello Escolar do centro, por ser o órgano de representación de 

todos os sectores da comunidade educativa, será o encargado da 

selección dos participantes, seguindo os criterios que a continuación se 

enumeran: 

a) En primeiro lugar, daráselle prioridade para participar nas diferentes 

actividades formativas ó profesorado que: 

 comunicara o seu interese en participar en accións de 

programas europeos. 

 asistira ás reunións que tiveron lugar para elaborar o Plan de 

Desenvolvemento Europeo e colaborara na súa redacción.  



 participara tamén na  redacción da solicitude da acción KA1 

do 17 de marzo de 2014. 

 colaborara na busca de socios e accións de formación que 

fosen de interese para o centro. 

 

b)  En segundo lugar, daráselle prioridade ó profesorado que se 

comprometa e participe nas reunións para levar a cabo a 

implementación, seguimento, avaliación e difusión dos resultados 

das actividades realizadas. 

c) Para aquelas accións formativas que están enfocadas á 

actualización metodolóxica, daráselle prioridade ó profesorado 

que imparta polo menos tres grupos de docencia directa con 

alumnado. 

d) Para aquelas accións formativas enfocadas á xestión, organización 

e seguridade escolar, daráselle prioridade ós membros do equipo 

directivo e persoal que teña responsalibidade de organización 

dentro do centro e  que imparta menos de tres grupos de 

docencia directa co alumnado. 

e)  Para as actividades de job shadowing daráselle prioridade ás 

persoas que atoparan os centros socios ós que se trasladarán e que 

estean dispostas a corresponder directamente con posibles 

candidatos doutros centros socios no referente a busca de 

aloxamento, axuda co transporte local, asistencia a clases, 

 elaboración de informes, etc 

f) Para aquelas accións formativas dirixidas a potenciar a 

empregabilidade do noso alumnado, non haberá máis criterios de 

prioridade co establecido nos apartados a) e b). 

  



4. Impacto esperado 

Debido ó enfoque institucional dos proxectos, pretendemos que os 

resultados cheguen a toda a comunidade educativa. En primeiro lugar 

ó profesorado, e que a través deste se reflicta sobre o noso alumnado. 

Dadas a nosas características especiais ó ser unha escola oficial de 

idiomas, parécenos fundamental poder adquirir e transmitir ó noso 

alumnado o compoñente de cidadanía europea. Ese compoñente 

verase reforzado coas visitas de aprendizaxe ós diferentes países 

europeos. 

Nas estancias en Grecia e Finlandia, o tema relevante é o emprego, 

tomando nota de estratexias para usar sexa na aula, sexa fóra dela, á 

hora de buscar emprego en España ou nun país estranxeiro. Este é, 

neste momento, un tema prioritario para nós, xa que un número 

elevado do noso alumnado aprende idiomas para ampliar os seus 

horizontes á hora de buscar un traballo. 

No tocante á xestión dos recursos humanos e materiais, esperamos traer 

un enfoque novo de Italia e de Finlandia, país este último que se 

caracteriza pola súa xestión óptima neste eido. 

Por último, no que respecta ó tema da saúde e da seguridade no 

centro, este adoita considerarse como algo secundario, como xa se 

mencionou, polas características do noso alumnado. Por iso estimamos 

conveniente asistir a un curso como o de Chipre, onde nos van ofrecer 

unha perspectiva diferente, que logo se compartirá cos demais 

membros da comunidade educativa para reforzar actuacións efectivas 

ante posibles situacións adversas. 

 

 



5. Uso de eTwinning 

Neste centro a plataforma eTwinning xa foi utilizada con anterioridade. 

Fixemos uso dela para encontrar os socios para a asociación de 

aprendizaxe Grundtvig  2011-2013 (2011-1-ESP- GRU06-35126-1) 

Constructing  a European Female Identity, da cal fomos os 

coordinadores. 

Parécenos unha ferramenta moi útil á hora de transmitir e compartir 

experiencias, polo que seguiremos traballando con ela para dar a 

coñecer os resultados dos nosos proxectos. 
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