
A celebración destas Xornadas responde á promoción e difusión das accións 

do PAP. Esta actividade de formación continua que ven desenvolvéndose 

dentro do Plan anual de formación do CFR da Coruña, tivo unha gran 

demanda. Nesta 3ª edición asistiron 230 profesores/as da nosa comunidade 

pertencentes a todos os niveis educativos. 

Ao longo destas xornadas, foron analizándose en profundidade todas e cada 

una das accións dos programas sectoriais: Comenius, Erasmus, Leonardo, 

Grundtvig,  Programa transversal e ETwinning, dirixidas a alumnado e 

profesorado de todos os niveis educativos. 

 Comenius: dirixido á Educación escolar e con accións de centro e 

individuais para alumnado e profesorado de todos os niveis  educativos, 

especialmente EI, EP, e ESO. 

 Erasmus: dirixidos á Educación superior, e por tanto universitaria, FP 

superior e Ensinanzas artísticas e deportivas. 

 Leonardo da Vinci: con acción dirixidas a alumnado e profesorado en FP 

inicial, postitulados (tanto de FP como universitarios) e profesionais da 

FP. 

 Grundtvig: dirixido á educación de adultos. 

 Programa transversal: Visitas de estudos para profesionais con 

responsabilidades en educación. 

 Medida de acompañamento Comenius: ETwinning. 

As accións do PAP son unha oportunidade para a mellora da calidade dos 

nosos centros educativos, tanto para o alumnado como para o profesorado, así 

como para empresas e institucións, que tamén poden estar implicadas no 

desenvolvemento das acción deste programa. 

O Programa de aprendizaxe permanente permite: 

 Mellorar  a motivación do alumnado. 

 Desenvolver o traballo por proxectos, integrando así as propostas de 

aprendizaxe baseado nas Competencias básicas. 

 Fomentar  a mobilidade entre o alumnado e o profesorado dos diferentes 

países europeos. 

 Contribuír á mellora das competencias profesionais, personais e sociais 

tanto do alumnado como do profesorado. 

 Favorecer a inserción laboral do noso alumnado. 

 Aumentar a transparencia e a compatibilidade entre os estudos de 

educación superior en toda Europa a través da certificación en créditos 

ECTS (Education credit transfer system) e o uso do Europass. 

 Promover a aprendizaxe ao longo de toda a vida, potenciando a maior 

participación na educación das persoas adultas. 



 Difundir os resultados e produtos, a transferencia da innovación e das 

boas prácticas entre os centros dos países participantes no proxecto. 

 

A entidade responsable da coordinación do PAP é a  axencia nacional 

(OAPEE: Organismo autónomo de programas educativos europeos), que 

traballa en colaboración directa coas Consellerías de Educación e OU na 

dinamización das accións do PAP. A sección de Programas europeos na nosa 

Consellería conta coa colaboración dos Centros de Formación e Recursos no 

labor de asesoramento e atención directa ao profesorado.  

Queremos resaltar tamén que os obxectivos do PAP enlazan coas liñas 

prioritarias de traballo da Consellería de educación e OU no referente a: 

 Promover a aprendizaxe das linguas e o plurilingüismo, contribuíndo así 

ao aprendizaxe das linguas a través do currículo. 

 Apoiar o desenvolvemento de contidos, metodoloxías, prácticas e 

servizos innovadores baseados nas TIC.  

 

Pode acceder ás ponencias destas III Xornadas, entrado como convidados, na 

seguinte ligazón: 

 

http://centros.edu.xunta.es/cfr/coruna/moodle/course/view.php?id=81 

http://centros.edu.xunta.es/cfr/coruna/moodle/course/view.php?id=81

