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LICENZAS POR FORMACIÓN. CURSO 2012–20132.1

Os cambios derivados do desenvolvemento do Decreto 74/2011, regulador 
da formación permanente do profesorado en Galicia, tratan de que a forma-
ción permanente responda, tanto nas súas estruturas, como nos seus plans, 
como nas accións concretas, a unha vocación de apoio constante na mellora 
da función docente do profesorado galego.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no artigo 105, dispón 
que a administración educativa convocará o desenvolvemento de licenzas 
retribuídas coa finalidade de estimular a realización de actividades de for-
mación e de investigación e innovación educativas que revertan en beneficio 
directo do propio sistema educativo. En consecuencia, ofértase esta moda-
lidade formativa para favorecer que o profesorado reforce, complete ou ac-
tualice a súa formación inicial ampliando a formación na súa especialidade, 
potenciando a súa formación nas linguas estranxeiras no exterior, elaboran-
do materiais curriculares e a creación de cursos non presenciais.

As licenzas por formación poden ter carácter retribuído ou non retribuído.

· Licenzas por formación retribuídas

 Poderán ser mensuais, bimensuais ou trimestrais

 Modalidades:

Modalidade 1: proxectos individuais para a creación de materiais 
curriculares dixitais para primaria e secundaria.

Modalidade 2: grupo de traballo de dous membros para a creación 
de materiais curriculares dixitais en primaria e secun-
daria.

Modalidade 3: proxecto individual para a creación de materiais 
curriculares para as ensinanzas de formación profesio-
nal.

Modalidade 4: grupo de traballo de dous membros para a creación 
de materiais curriculares para as ensinanzas de forma-
ción profesional.

Modalidade 5: grupo de traballo de dous membros para a creación 
de cursos non presenciais para a formación do profe-
sorado.

Modalidade 6: perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior.
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· Licenzas para formación non retribuídas (modalidade 0–)

 Poden concederse por períodos ininterrompidos de seis meses ou polo 
total do período de licenzas por formación; é dicir, do 15 de setembro de 
2012 ao 31 de agosto de 2013.

REINTEGROS INDIVIDUAIS. CURSO 2012–2013

Cos reintegros individuais preténdese apoiar e axudar o profesorado para fa-
cilitarlle a realización de actividades de formación libremente elixidas por el.

A convocatoria do ano 2011 foi publicada no DOG do 26 de marzo de 
2012, Orde do 14 de marzo de 2012.

Estableceranse dúas quendas. A primeira abranguerá as actividades que se 
desenvolvan entre os días 1 de xaneiro e 30 de xuño de 2012. A segunda 
será para actividades que se desenvolven entre os días 1 de xullo e 30 de 
novembro de 2012.

Os reintegros concederanse para actividades de formación directamente 
relacionadas coas tecnoloxías da comunicación e información e co pluri-
lingüismo. Ademais, en función da dispoñibilidade orzamentaria, conce-
deranse para aquelas actividades directamente relacionadas coa disciplina, 
área, ciclo ou especialidade que imparta o solicitante e sexan directamente 
trasladables á práctica docente, ou teñan interese para as necesidades do 
centro educativo.

Os reintegros concederanse segundo os seguintes tipos e límites que se in-
dican:

Tipo I Comunidade Autónoma de Galicia, ata un máximo de 100 
euros.

Tipo II no resto do territorio español, ata un máximo de 150 euros.

Tipo III no estranxeiro, ata un máximo de 600 euros.

Tipo IV reintegros vinculados a estadías:

– Ámbito europeo, ata un máximo de 1.200 euros.
– Ámbitos extraeuropeo, 2.000 euros.

2.2
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Poderá solicitar os ditos reintegros o persoal docente de carreira que pertenza 
aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio, con destino en: centros docentes públicos en que exerzan 
docencia directa co alumnado, equipos de orientación específicos, postos de 
asesoría dentro da estrutura administrativa da Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria e na Inspección Educativa.

BIBLIOTECAS ESCOLARES2.3

Plan de mellora de bibliotecas escolares

O obxectivo deste programa é a implantación dun modelo de biblioteca esco-
lar concibida como centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, 
cunha xestión centralizada dos seus fondos para un mellor aproveitamento 
destes; unha biblioteca que facilite o uso de fontes documentais diversas para 
o tratamento dos contidos curriculares, que integre plenamente as TIC, que 
participe activamente no deseño e práctica do Proxecto lector de centro e que 
favoreza o seu uso por parte de toda a comunidade educativa. As actividades 
de fomento da lectura e de educación en información deben constituír a base 
da dinamización da biblioteca, así como servir de apoio ao desenvolvemento 
de todos os proxectos e programas do centro. 

Mediante convocatoria anual selecciónanse proxectos de mellora da bibliote-
ca que inciden nos aspectos sinalados, e que contan co compromiso e a apro-
bación da comunidade escolar, co fin de garantir unha resposta axeitada ás 
súa necesidades en materia de información e lectura, así como a estabilidade 
das iniciativas que se programan. Os centros que se inclúen neste plan reci-
ben contías destinadas á renovación da colección, do mobiliario específico e 
do equipamento audiovisual e informático. Desde a primeira convocatoria, 
correspondente ao curso 2005/2006, fóronse integrando centros de distintos 
niveis educativos, de xeito que na actualidade este programa inclúe un total 
de 449 centros, que serán 504 no curso 2012/2013, logo da incorporación 
de 55 novos centros. Convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 


