
buscar...

Plan de Acción 2010-2011 do
Ministerio para mellorar a
calidade do sistema
O devandito plan formula doce obxectivos, con base nunha serie de programas, entre os que destaca:
a mellora do rendemento escolar do alumnado, a modernización e flexibilización do sistema educativo,
a proxección internacional das universidades, o impulso á aprendizaxe das linguas estranxeiras, un
plan estratéxico de formación profesional, a información e a avaliación como factores para a mellora da
calidade da educación, a formación do profesorado e a dimensión social da educación en todos os seus
niveis.

Así mesmo, contempla a consolidación e complementación dalgúns programas de cooperación
territorial en colaboración coas comunidades autónomas, como o Plan Educa3, no ámbito da educación
infantil, e o Programa Escuela 2.0, co que se trata de implantar, de maneira xeneralizada e progresiva,
a utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación como ferramentas habituais de
traballo en todas as áreas de coñecemento.

Como novidades cómpre salientar o Plan estratéxico da formación profesional, o Programa de mellora
da aprendizaxe de linguas estranxeiras e un novo Programa de afondamento de coñecementos, dirixido
ao alumnado con maior capacidade e motivación. Por outra banda, quere lograr unha maior
flexibilidade do sistema educativo como vía para recoñecer novas formas de aprender, garantir a
igualdade de oportunidades, recoñecer a autonomía dos centros e o labor do profesorado, tan
importantes para acadar unha formación ao longo da vida.

O Programa de reforzo, orientación e apoio, dirixido ao alumnado con maiores dificultades de
aprendizaxe, estenderase aos alumnos de 3.º e 4.º de educación primaria. Tamén se consolida o Plan
de formación do profesorado, o Programa ARCE (Redes de Centros Educativos), o de competencias
básicas e o de promoción e mellora da convivencia escolar.

En 4.º da ESO, ofreceranse dúas opcións: orientación a estudos xerais (bacharelato) e orientación a
estudos profesionais (ciclos formativos de FP de grao medio). Tamén recolle un programa de
educación inclusiva e a certificación das competencias básicas dos alumnos de ESO, que se engadirá
ao actual título.

Para fomentar o éxito escolar formalizaranse programas plurianuais entre as administracións e os
centros. A formación profesional refórzase con medidas, como a transformación da Plataforma FP en
Internet nun centro virtual de referencia que permitirá estudar 35 títulos en 2011 e facilitará o
intercambio de alumnos entre comunidades autónomas para realizar os distintos módulos de formación.

No referente ás linguas estranxeiras aposta pola formación e o intercambio, as bolsas e axudas, os
programas de inmersión lingüística e o impulso ás estadías no estranxeiro de profesores e alumnos, e o
incremento dos centros plurilingües.

No caso da educación superior, contempla tres obxectivos: a súa dimensión social, a excelencia e a
internacionalización das universidades. Entre as liñas de actuación figuran os programas de formación
e emprego, que pretenden incrementar o número de titulacións universitarias e a presenza de
estudantes en programas de mobilidade nacional e internacional, e o Programa de máster para
desempregados dirixido a titulados de entre 25 e 40 anos.
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