
PROXECTO FORMACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (PFFP) Curso Escolar 2015 - 2016

MODALIDADE ÚNICA. ESTILO GRUPO DE TRABALLO.

Coordinador/a 1 membro.
Liñas de actuación 
prioritarias

 Dar cobertura ás necesidades formativas derivadas da implantación de novos títulos de FPB.
 Manexo da aplicación informática para a elaboración de programacións e deseño de actividades.
 Mellorar a xestión de calidade dos centros e a súa certificación.
 Mellorar a orientación profesional do alumnado de FP.
 Potenciar a transferencia de cultura do emprendemento no alumnado.
 Transferir o coñecemento dos procesos e dos medios do sector produtivo á aula.
 Facilitar o acceso á formación do profesorado das familias profesionais menos estendidas.

Destinatarios Funcionarios nalgún dos corpos e especialidades de FP, impartiren docencia en FP e dependeren da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Participantes Mínimo 4, máximo 12, pertencentes a un centro ou a varios. 
Sede O centro do coordinador.
Duración Mínimo 20, máximo 50 horas
Preinscrición Modelo dixital a través de fprofe na pestana “GT, SP, PFAC, PFFP...”. Prazo único:

 Ate o día 3 de novembro de 2015.
Inscrición e proxecto Entrega documentación (Anexo I) en dúas copias da inscrición e proxecto (correo electrónico e en papel, esta 

asinada e selada polo director do centro)  no CFR do ámbito. 
http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-proxectos-de-formacion.  Prazo único: 

 Ate o día 23 de novembro de 2015.
Resolución 75 proxectos como máximo. Comisión de selección. Reunirase nun prazo máximo de 15 días naturais a partir do 23 

de novembro de 2015.
Dotación Ata 1.500 € en Docencia, desprazamentos, material ofimático (máximo 200 €),  material bibliográfico (máximo 200 €)

e material funxible. No caso de Elaboración de Programación hai cambios significativos na dotación económica.
Non se poden realizar gastos antes do 15 de marzo de 2016.

Docencia Ata o 50% horas totais. Externas ao proxecto e non destinadas no centro sede.
Xestión Económica Persoa Asesora responsable
Memoria Antes do 30 de maio de 2016 (Anexo II). Dúas copias (correo electrónico e  soporte impreso). Non se cubre a man. 
Actividade aplicación á aula Asesores entregarán modelo aos coordinadores. Os coordinadores o cubrirán e remitirán por correo electrónico.
Asistencia  85% h. para certificar
 


