
MEMORIA DA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN E FORMACIÓN DO 

PROFESORADO 2017-2018 

 

Estruturarase a memoria desta coordinación facendo unha análise da accións 

realizadas ao longo do curso, relacionándoas cos obxectivos establecidos na 

programación ao inicio do mesmo. 

 

A continuación presentaranse outras accións levadas a cabo e non 

contempladas na programación. 

 

Un terceiro apartado dedicarase a mencionar  colaboracións internas e 

externas coas que contou a coordinación na súa labor. 

 

Finalizarase cun apartado onde se resumirán as conclusións más importantes 

da memoria e se proporán melloras de cara a continuar o traballo no seguinte 

curso. 

 

ANÁLISE DE OBXECTIVOS E ACCIÓNS PROGRAMADOS 

 

Obxectivos  

 Realizar o plan de formación do profesorado 

 Promover prácticas de innovación educativa e tecnolóxica e de 

investigación entre o profesorado do centro.  

 

Obxectivos estratéxicos 

 

 Obxectivo1. Incrementar a consulta de información na sección web de 

Innovación e Formación do profesorado ofertando un abano de 

actividades innovación e formación de interese para o profesorado das 

diferentes familias profesionais.  

 



 Obxectivo 2. Atender ás necesidades de formación do profesorado de 

nova incorporación. 

 

 Obxectivo 3. Atender á diversidade formativa do profesorado das 

diferentes familias profesionais facendo aflorar as súas necesidades de 

formación, organizando actividades formativas e animando á 

participación nos cursos ou xornadas que se propoñan 

 

 Obxectivo 4. Fomentar o interese pola innovación 

 

Obxectivo1. Incrementar a consulta de información na sección web de 

Innovación e Formación do profesorado ofertando un abano de 

actividades innovación e formación de interese para o profesorado das 

diferentes familias profesionais.  

 

Leváronse a cabo 2 das 3 accións previstas. 

 

Informouse ao profesorado sobre o funcionamento da coordinación e tamén da 

ubicación e utilidade da sección que ten a coordinación na web do centro. 

Realizouse a través de correo electrónico de xeito grupal, e cara a cara de 

modo individual e grupal.  

Tamén se solicitou por correo electrónico a colaboración do profesorado no 

funcionamento da coordinación, sendo un dos resultados da mesma a 

presencia de materias formativos das 3 familias profesionais do centro no 

repositorio de materiais da sección web. Semanalmente vaise informando ao 

profesorado das actividades formativas do seu interese a través da sección 

web (e puntualmente a través de correo electrónico). Preténdese que a 

información sexa variada e de utilidade para o profesorado das diferentes 

familias profesionais e departamentos, e a súa colaboración faise necesaria 

para chegar  a ese abano de oferta formativa pretendido. A resposta foi baixa 

en xeral, e non se acadou a diversidade buscada, quedando pendente de 

revisión para o próximo curso. 



 

Non se solicitou formalmente información ao profesorado para avaliar as 

accións desenvolvidas dende a coordinación. Esta acción queda pendente de 

revisión para o próximo curso. 

 

O resultado foi satisfactorio en parte, xa que o repositorio de materiais 

formativos conta con materiais de todas as familias profesionais do centro, e a 

información da coordinación (funcionamento e oferta formativa) chegou a todo 

o profesorado. E non foi satisfactorio no que respecta a colaboración do 

profesorado como informador de oferta formativa, que leva aparellada a pouca 

diversidade da mesma. Haberá que seguir traballando os canles de 

comunicación, sobre todo no tocante a información de volta. 

 

Obxectivo 2. Atender ás necesidades de formación do profesorado de 

nova incorporación. 

 

Leváronse a cabo 2 das 3 accións previstas. 

 

Desenvolveuse formación grupal sobre SXC, TICs, Xade e Aula Virtual ao inicio 

do curso, formación aberta ao resto do profesorado do centro. Ademais foise 

atendendo individualmente ao profesorado segundo se ia incorporando ao 

centro durante todo o curso,  informando e formando sobre SXC e TICs. 

 

Non se programou un curso sobre a plataforma a distancia no inicio do curso. 

Queda pendente para o próximo curso. 

 

O curso de XADE e Aula Virtual realizouse o 9 de outubro de 2017 con 2 horas 

de duración. Participaron 9 persoas. Os docentes foron a Xefa do 

Departamento de Calidade e o Coordinador de TICs. Participaron 9 persoas (4 

do departamento de Servizos á comunidades, 3 do departamento de Comercio 

e 2 do departamento de FOL) 

 



A formación grupal sobre SXC e TICs realizouse o 13 de setembro de 2107 con 

3 horas de duración. Participaron 13 persoas (das cales 2 non son profesorado 

de nova incorporación). Os docentes foron a Xefa do Departamento de 

Calidade e o Coordinador de TICs. Participaron 12 persoas (6 do departamento 

de Comercio, 5 do departamento de Servizos á comunidade e 1 do 

departamento de Dinamización de Idiomas) 

 

Obxectivo 3. Atender á diversidade formativa do profesorado das 

diferentes familias profesionais facendo aflorar as súas necesidades de 

formación, organizando actividades formativas e animando á 

participación nos cursos ou xornadas que se propoñan 

 

Leváronse a cabo 2 das 3 accións previstas.  

 

Dedicouse tempo nos dous centros á comunicación cara a cara co profesorado 

das diferentes familias profesionais,  pero a dedicación no edificio A non foi 

semanal. Comezouse a realizar unha visita semanal, pero posteriormente as 

visitas foron espallándose no tempo. O feito de traballar no edificio B non 

facilita o desprazamento, e tampouco o facilita contar con 3 horas semanais 

para a coordinación. Hai momentos durante o curso que outras tarefas da 

coordinación esixen a total dedicación semanal (xestión de actividades 

formativas fundamentalmente). Sen embargo é necesario dedicar tempo 

semanal a falar co profesorado do edificio A para informar e recibir información 

sobre formación e innovación educativa, e para que poñan cara á responsable 

da coordinación e mellore o coñecemento das funcións da mesma. Un atranco 

difícil de solucionar é que a realización das visitas realízasa sempre nos 

mesmos días e horario (os da coordinación) polo que sempre se comunica co 

mesmo profesorado, quedando o resto sen contactar persoalmente. 

 

Desenvolvéronse actividades formativas específicas para 2 departamentos: 

FOL e Administración, aínda que non se pechaba a participación a outros 

departamentos. Estaba previsto organizar 2 actividades de formación 

específica para 2 familias profesionais como mínimo, obxectivo que se acadou. 



 

“Achegamento ao marco normativo, fiscal e económico das entidades 

non lucrativas” actividade formativa dirixida a profesorado do Departamento 

de FOL. Tivo lugar o 8 e 14 de novembro de 2017, con 4 horas de duración. 

Participaron 3 docentes do Departamento  FOL e unha docente do 

Departamento de Servizos á Comunidade (  Animación Sociocultural e 

Turística). O experto docente foi o profesor do centro Xermán Alejandro 

Muiños, profesor do Departamento de Servizos á Comunidade. 

 

“NCS Programa de Xestión de Impostos” actividade formativa dirixida a 

profesorado do Departamento de Administración. Tivo lugar os días 21 e 28 de 

maio 20 de xuño de 2018, con 9 horas de duración. Participaron 9 persoas das 

cales 2 son do Departamento de FOL, 1 do Departamento de Comercio e 6 do 

Departamento de Servizos. A experta docente foi a profesoras María 

Concepción Lorenzo Novelle, profesora do Departamento de Administración. 

Trátase dunha actividade aprobada como curso de custo cero, polo que 

participantes e experta recibirán certificación das horas. 

 

Leváronse a cabo actividades formativas de interese para todo o profesorado e 

acadouse unha participación do 100% dos departamentos. Sen embargo a 

participación do profesorado dos distintos departamentos foi desigual. Unha 

alta participación do profesorado dos departamentos de Servizos, FOL, 

Administración e Comercio; e unha baixa participación do profesorado dos 

departamentos de Dinamización de Idiomas e de  Formación e Orientación 

Laboral. 

 

Desenvolvéronse 10 actividades formativas e a participación do profesorado 

segundo os departamentos foi a seguinte: 

1. Xade e Aula Virtual (para profesorado de nova incorporación): 4 de 

Servizos, 3 de Comercio e 2 de FOL 



2. Autoprotección (para todo o profesorado): 20 e Servizos, 12 de 

Administración, 9 de Comercio, 4 de FOL, 2 de DIOP e 2 de 

Dinamización de Idiomas 

3. SXC e TICs (para profesorado de nova incorporación): 6 de Comercio, 5 

de Servizos, e 1 de Dinamización de Idiomas 

4. Achegamento ao marco normativo, fiscal e económico das entidades 

non lucrativas (para profesorado de FOL): 3 de FOL e 1 de Servizos 

5. Iniciación á linguaxe de signos (para todo o profesorado): 3 de Servizos 

6. Aproximación a primeiros auxilios para persoal docente (para todo o 

profesorado): 3 de Servizos 

7. Coaching para docentes (para todo o profesorado): 5 de Administración, 

3 de Servizos e 1 de FOL 

8. A Propiedade intelectual e a función docente (para todo o profesorado): 

3 de Servizos e 1 de Comercio 

9. Elaboración de materiais didácticos multimedia (para todo o 

profesorado): 

a. PFFP: 5 de Administración, 3 de Servizos e 1 de FOL 

b. Formación: 2 de Administración, 1 de FOL e 1 de Comercio 

10. NCS Programa de Xestión de impostos (para profesorado de 

Administración): 6 de Administración, 1 de FOL e 1 de Comercio 

 

A participación do profesorado foi a seguinte: 

 En 9 das 10 actividades formativas participou profesorado do Departa-

mento de Servizos (29 persoas participaron) 

 En 7 das 10 actividades formativas participou profesorado de FOL (6 

persoas participaron)  

 En 6 das 10 actividades formativas participou profesorado do Departa-

mento de Comercio (13 persoas participaron) 

 En 4 das 10 actividades formativas participou profesorado do Departa-

mento de Administración (18 persoas participaron) 



 En 2 das 10 actividades formativas participou profesorado do Departa-

mento de Dinamización de Idiomas (3 persoas participaron) 

 En 1 das 10 actividades formativas participou profesorado do Departa-

mento de Información e Orientación laboral (2 persoas participaron) 

 

A continuación preséntase un resumo das actividades formativas realizadas no 

centro (formación interna): 

 

1.- Sistema de Xestión de Calidade e TICs para profesorado de nova 

incorporación 17-18 

Obxectivos 

 Facilitar a incorporación do profesorado ao centro 

 Coñecer de forma global o SXC 

 Coñecer o funcionamento da páxina web do centro: área privada e aula 

virtual 

 

Docentes: María Carmen Vázquez García Responsable de Calidade do centro 

e Jorge Gil Castro Coordinador TICs do centro 

Datas: 13 de setembro de 2016 

Horas: 10:30 a 13:30 

Lugar: edificio A, taller 4 

 

2.- Xornada formativa sobre o Plan de autoprotección 17-18 

Contidos: 

 Repaso de pautas xenéricas en emerxencia dos diferentes equipos de 

emerxencia 

 Prevención de riscos laborais en emerxencia 

 

Docente: Jesús Valencia Sar (docente externo) 

Datas: 27setembro de 2017 

Duración: 2 horas 

Lugar: edificio A 



 

3.- XADE e Aula virtual (dirixido a profesorado de nova incorporación) 

Obxectivos: 

 Coñecer a nivel de usuario básico as ferramentas XADE e Aula Virtual.  

 Facilitar ao profesorado e aos titores a incorporación ao centro. 

 

Docente: María Carmen Vázquez García Responsable de Calidade do centro e 

Jorge Gil Castro Coordinador TICs do centro 

Datas: 9 de Outubro  de 2017 

Duración: 2 horas 

Lugar: edificio A 

 

4.- Achegamento ao marco normativo, fiscal e económico das entidades 

non lucrativas 

Obxectivos: 

 Achega á constitución, normativa, fiscalidade e contabilidade das 

entidades de economía social non lucrativas 

 

Docente: Xermán Alejandro Muiños (profesor do departamento de Servizos) 

Datas: 8 e 14 de novembro de 2017 

Duración: 4 horas 

Lugar: edificio B 

 

5.- Iniciación á linguaxe de signos 

Obxectivos: 

 Coñecer as características fundamentais da lingua de signos. 

 Iniciarse no uso práctico da linguaxe de signos. 

 Achegarse ao papel da lingua de signos na educación do alumnado 

xordo. 

 

Docente: Iria Isabel Pérez Abelleira (docente allea ao CIFP Portovello). Curso 

organizado en colaboración con CCOO Ensino Ourense. 

Datas: 14, 15, 16, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2017 



Duración: 20 horas 

Lugar: edificio B 

 

6.- Aproximación a primeiros auxilios para persoal docente 

Obxectivos: 

 Realizar a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e identificar os 

signos de compromiso vital  

 Coñecer e aplicar técnicas de soporte vital básico e os diferentes 

protocolos de actuación de primeiros auxilios  

 Coñecer o programa de alerta escolar en centros educativos e as 

obrigacións do persoal docente 

Docente: Mª Esther Romasanta Formoso (profesora do departamento de 

Servizos). Curso organizado en colaboración con CCOO Ensino Ourense. 

Datas: 5, 6 e 7 de febreiro de 2018 

Duración: 20 horas 

Lugar: edificio B 

 

7.- Coaching para docentes 

Obxectivos: 

 Acompañar e apoiar aos docentes para desenvolver as súas 

capacidades personais de cara ao traballo no aula e ao traballo entre o 

profesorado 

 

Docente: Paula Tenreiro Allegue (docente allea ao CIFP Portovello). 

Datas: 12 de abril de 2018 

Duración: 3 horas 

Lugar: edificio A 

 

8.- A propiedade intelectual e a función docente 

Obxectivos: 

 Reflexionar sobre o uso das fontes de información utilizadas no proceso 

de ensino-aprendizaxe. 



 Recoñecer a importancia da protección da propiedade intelectual como 

modelos de referencia para o alumnado. 

 Coñecer o marco normativo da propiedade intelectual para a utilización 

de obras orixinais e alleas na función docente. 

 

Docente: Gisela Velo García (coordinadora da Biblioteca Eduardo Blanco Amor 

do CIFP Portovello) 

Datas: 23 de maio de 2018 

Duración: 45 minutos 

Lugar: edificio B, biblioteca Eduardo Blanco Amor 

 

9.- PFFP “Elaboración de materiais didácticos multimedia para a FP” 

Obxectivos: 

 Achegarse a enfoques metodolóxicos innovadores que están a ser 

implementados nos últimos anos como alternativa a un ensino centrado 

na verticalidade e no maxistrocentrismo 

 Coñecer as posibilidades que nos ofrece o uso de software específico 

para a xeración de materiais, a súa aplicación na aula e o intercambio de 

experiencias 

 Elaborar algunha proposta didáctica ou material específico 

 

Membros: profesorado dos departamentos de Aministración, Servizos e FOL 

Datas: xaneiro a maio de 2018 

Duración: 45 horas das cales 20 docencia 

Lugar: CIFP Portovello 

 

10.- NCS programa de xestión de impostos 

Obxectivos: 

 Coñecer o manexo e funcionamento da parte fiscal do programa para 

utilizala a nivel docente. 

 Achegar o alumnado ao tipo de ferramentas informáticas máis utilizadas 

no mundo empresarial e coas que se vai atopar ao saír ao mercado 

laboral. 



 

Docente: Mª Concepción Lorenzo Novelle (profesora do departamento de 

Administración do CIFP Portovello). Curso de custo cero. 

Datas: 21 e 28 de maio e 20 de xuño de 2018 

Duración: 9 horas 

Lugar: edificio A 

 

Obxectivo 4. Fomentar o interese pola innovación 

 

Leváronse a cabo 3 das 3 accións previstas. 

 

Solicitouse información ao profesorado das experiencias de innovación 

desenvolvidas no centro. Informouse a través de correo electrónico e cara a 

cara das funcións da coordinación no eido da innovación educativa. Solicitouse 

dos xefes de departamento as experiencias de innovación nas que estaba a 

participar o profesorado, e realizouse un seguimento das mesmas a través de 

conversas individuais cos promotores e participación en reunións de 

departamento (no de Servizos). Informouse de experiencias de innovación 

educativa nos departamentos de Servizos, FOL, Comercio e Administración. 

 

 A través da sección web (e puntualmente correo electrónico) informouse das 

convocatorias de innovación que podía interesar aos docentes. 

 

Ás experiencias innovadoras daráselles visibilidades a través da publicación da 

memoria da coordinación na sección web do centro. Estaba previsto publicar 

experiencias de 3 familias profesionais e así se fará, xa que hai proxectos de 3 

familias. 

 

O resultado acadado é satisfactorio no número de experiencias realizadas, 

pero non tanto na orixe das mesmas, reflectindo unha desigual implicación na 

innovación. Sen embargo supón un avance respecto do curso pasado no que 

non afloraran experiencias de outros departamentos distintos ao de Servizos á 



comunidade. 

 

Dos 19 proxectos coñecidos: 2 xurden no departamento de Administración (un 

deles compartido co departamento de FOL e Servizos), 3 desenvolvidos polo 

departamento de FOL (dous deles compartidos con outros departamentos, 

Administración e Servizos), 1 levado a cabo polo departamento de Comercio, 

13 xurden no departamento de Servizos á comunidade (2 deles compartidos, 

co departamento de FOL e Administración), 3 levados a cabo polo Grupo de 

convivencia do CIFP Portovello e 1 desenvolvido pola biblioteca Eduardo 

Blanco Amor.  

¿Reflexa a realidade ou as dificultades de comunicación para facer que afloren 

as experiencias que se están a realizar? Faise necesario de cara ao próximo 

curso adoptar medidas para clarificar qué se entende por experiencia 

innovadora e tamén para promover a súa comunicación. Pode ser necesario 

tamén estudar outras formas de visibilización das experiencias como pode ser 

a súa publicación, en diferentes momentos do curso, na sección web ou por 

correo ou como novas de interese ou outras. 

 

As experiencias innovadoras durante este curso (das que se ten coñecemento) 

son as seguintes: 

1.- Programa "Por 365 días de respecto e igualdade: prevención da vio-

lencia de xénero no ámbito educativo" 

Plan  Proxecta. Secretaría Xeral de Igualdade 

Prevención da violencia de xénero dentro do ámbito educativo 

O programa ten como obxectivo principal proporcionarlles ás mozas e aos mo-

zos galegos, dende a escola, formación e ferramentas que lles permitan coñe-

cer e recoñecer a violencia contra as mulleres, e actuar na súa prevención, fo-

mentando a autoestima, a autonomía, o coñecemento da construción social 

das súas identidades sexuais e a asignación de roles, o que permitirá traballar 

na eliminación de estereotipos sexistas e de falsas crenzas. 



O programa é un dobre convite para o profesorado: por un lado para reflexionar 

en primeira persoa sobre a violencia de xénero, e en segundo lugar, para com-

partilo co seu alumnado a través das actividades propostas. 

Levado a cabo dentro do Plan de Convivencia do CIFP Portovello 

coordinado polo Grupo de Igualdade 

 

2.- Progama “Donas de sí” 

Plan Proxecta. Secretaría Xeral de Igualdade 

Visibilización e empoderamento das mulleres como pezas fundamentais  

O programa ten como obxectivo principal a visibilización e posta en valor da 

participación e produción das mulleres como pezas fundamentais na 

configuración e no desenvolvemento da sociedade galega contemporánea, de 

xeito que se recoñeza o seu papel político, social, artístico, científico e cultural 

e se supere a visión tradicional que presenta as súas achegas como puramente 

anecdóticas ou secundarias. Para conseguilo propón realizar unha 

aproximación de conxunto, que teña en conta a variable de xénero, a figuras 

relevantes (atendendo especialmente as figuras esquecidas ou ocultas) da 

nosa historia para construír e divulgar a memoria histórica feminina de Galicia. 

Levado a cabo dentro do Plan de Convivencia do CIFP Portovello 

coordinado polo Grupo de Igualdade 

 

3.- Correspondentes xuvenís 3.0 

Plan Proxecta. Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

Promoción e difusión de información de interese para a mocidade a través da 

creación dunha rede de correspondentes xuvenís nos centros educativos 

Correspondentes xuvenís 3.0 pretende contar cunha "antena informativa" en 

cada centro seleccionado, na que se responsabilice o alumnado de recoller a 

información en materia de xuventude que se lles envie desde a Dirección Xeral 



de Xuventude e Voluntariado e de difundila entre o resto do alumnado do cen-

tro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil 

e co profesorado participante no programa. 

Os correspondentes xuvenís son mozos ou mozas que, mediante unha forma-

ción previa e apoiados polo profesorado participante, se encargarán de infor-

mar aos demais compañeiros das convocatorias, carnés xuvenís, recursos e 

actividades que poidan ser do seu interese 

Levado a cabo no Departamento de Servizos á Comunidade polo profesor 

do módulo “Información xuvenil” de 1º de Animación Sociocultural e 

Turística 

 

4.- Proxecto Ríos.  

Plan Proxecta. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

Fomento da conservación dos ecosistemas fluviais. 

Co título “O noso río como recurso didáctico, potenciador do patrimonio cultural 

e natural” profesorado e alumnado do departamento de Servizos á 

Comunidade participan no Proxecto Ríos do Plan Proxecta.  O seu principal 

obxectivo é achegar ás futuras educadoras e educadores, en primeira instancia 

e a toda a comunidade educativa, a unha nova dimensión da educación 

ambiental a través dos espazos fluviais. Promover actividades que propicien a 

investigación-acción, coñecendo e actuando sobre o patrimonio natural e 

difundindo os seus valores. 

 

Alumnado e profesorado fan un achegamento ao río como proveedor de 

recursos educativos na atención á infancia, ás persoas con dependencia, ás 

persoas en situación de desventaxa social, e na dinamización sociocultural. 

Supón coordinar esforzos e recursos de diferentes módulos e diferentes ciclos 

da familia de Servizos á comunidade a través dun espazo común: o río. E 

supón tamén introducir a metodoloxía de traballo por proxectos na aula. 

 



Levado a cabo no Departamento de Servizos á comunidade participando 

todos os ciclos do mesmo: Educación Infantil, Atención a persoas en 

situación de dependencia, Integración social e Animación sociocultural e 

turística. 

 

5.- Proxecto de colaboración con Aceites Abril. 

Colaboración entre o CIFP Portovello, departamento de Administración con 

Aceites Abril para elaborar casos prácticos partindo de documentación que lles 

aporta a entidade.  

Na aula prepáranse casos prácticos tomando como referencia  a información 

facilitada pola empresa e posteriormente resólvense co alumnado. Analízase 

comparativamente a solución que tomou a empresa no seu momento e a 

solución á que chegaron na aula. 

Levado a cabo no Departamento de Administración e Finanzas. Púxose en  

práctica en dous módulos do CS de Administración e Finanzas. 

 

6.- Elaboración de materiais didácticos multimedia para FP 

Proxecto de Formación en Centros para profesorado de FP no que traballar a 

elaboración de materiais que se poidan utilizar na FP a distancia e na FP 

presencial. 

“Nos últimos tempos o profesorado  está a reflexionar e a traballar sobre a 

posibilidade de introducir cambios na metodoloxía pedagóxica das súas aulas, 

experimentando coa posibilidade de creación de materiais dixitais que fagan 

máis accesíbeis os contidos ao alumnado. Produto destas reflexións xorde a 

necesidade de elaborar materiais axeitados para os ciclos formativos das 

familias profesionais de servizos socioculturais e á comunidade, administración 

e xestión, facilitándolle ao alumnado novas posibilidades de aprendizaxe, sen 

ter por qué circunscribir estas achegas dun xeito exclusivo á modalidade de 

distancia podéndose abrir tamén á de ordinario” 



Lévase a cabo no Departamento de Administración e Finanzas, 

Departamento de Servizos e Departamento de FOL 

 

7.- Primeiros auxilios e atención a situacións de emerxencia 

Pretende a creación dun dossier de fichas e materiais audiovisuais  sobre a 

intervención en primeiros auxilios e situacións de emerxencia (incluíndo a 

seguridade e a prevención de riscos) naquelas situacions de lecer e tempo libre 

que entran no ámbito profesional do animador sociocultural.  

Centrouse nunha saída de tres días que realizou o grupo de Animación 

Sociocultural e Turística que tiveron que analizar e realizar as seguintes 

actividades: 

 Identificar situacións de risco antes da saída e en situación. 

 Estudar posibles medios de prevención  

 Realizar o ficheiro 

Levado a cabo por profesorado dos departamento de FOL e Servizos á 

comunidade. Participará alumnado e profesorado do grupo de 2º de 

Animación sociocultural e turística. Profesorado que imparte os módulo 

de FOL, Lecer e tempo libre, Dinamización de grupos e Primeiros auxilios. 

 

8.- Catálogo produtos de apoio. 

Elaboración dun catálogo cos produtos de apoio do CIFP Portovello coa 

utilización de código QR. Queda pendente para o próximo curso rematar as 

fichas e introducir o código QR. 

Levado a cabo por alumnado e profesorado de Integración social e APSD, 

do departamento  de Servizos. 

 

9.- Entresenlleiras. Continuidade do proxecto do curso 2016-17 



Trátase de acampar xunto a unha árbore senxelleira irmá da árbore senxelleira 

do Portovello, e coñecer os recursos de interese para Animación Sociocultural 

e Turística da contorna.  

Este ano visitouse Lodoselo: rutas de sendeirismo, xestión do albergue, centro 

de desenvolvemento rural, etc. 

A árbore escollida para este ano é a carballa da Rocha, en Vilar de Santos, 

pernoctando no albergue de Vilar de Santos 

 

Neste curso foi o alumnado o encargado de redactar o proxecto. 

Levado a cabo no departamento de Servizos polo alumnado e 

profesorado de Animación Sociocultural e Turística 

 

10.- Contrato programa para facer accesible o programa de HHSS ao 

profesorado do edificio A; tamén adaptar un espazo para levar a cabo o 

proceso de mediación. Grupo de convivencia do CIFP Portovello. 

O Contrato programa financia as accións innovadoras de HHSS a través da 

Liña de Convivencia e Igualdade. En concreto desenvolveu as seguintes activi-

dades: 

 

 Revisar a guía de Habilidades Sociais e crear maletas cos materiais ne-

cesarios para desenvolver o programa de Habilidades Sociais. O próxi-

mo curso difundirase o proxecto e poranse as maletas a disposición do 

profesorado. 

 

 Acondicionar un espazo para Mediación. Estanse a deseñar os cambios 

que se farán no espazo xa escollido e levaranse a cabo segundo o pre-

suposto co que se conta. 

 

 Actividades varias de igualdade que se realizan en coordinación co Plan 

Proxecta  (Proxecto “Donas de si” e proxecto “Por 365 días de respec-



to e igualdade: prevención da violencia de xénero no ámbito educa-

tivo”) 

 

Levado a cabo polo grupo de Convivencia do CIFP Portovello. 

 

11.- Educación ligada ao territorio. Segunda xornada organizada polo 

CIFP Portovello en colaboración coa Universidade de Vigo. "A educación 

dende o compromiso co territorio. Achegamento a experiencias de 

desenvolvemento rural".   

Tivo lugar o 12 de abril e contou con unha grande participación de alumnado e 

profesorado do centro e fora do mesmo. Programa. 

Levada a cabo no departamento de Servizos á comunidade por 

profesorado dos diferentes ciclos formativos. 

 

12.- En Clave de cámara. Continuidade do proxecto comezado en anos 

anteriores. 

Actividade  Extraescolar  Enclave de Cámara para o curso 2017-2018. Está 

sendo coordinada desde a xefatura do departamento de Servizos á 

comunidade contando coa colaboración das titorías.  

 
Colaboración do CIFP Portovello co concello de Ourense para achegar a 

música clásica ao alumnado e profesorado do departamento de Servizos á 

comunidade. 

Está sendo coordinada desde a xefatura do departamento de Servizos á 

comunidade contando coa colaboración das titorías.  

 

13.- Obradoiros de primeiros auxilios. Colaboración do CIFP Portovello co 

CS Valle Inclán. 

https://www.cifpportovello.gal/Archivos/Innovacion%20e/img-20180319-wa0000_1.jpg


Taller sobre prevención en primeiros auxilios dirixido ao alumnado e profesora-

do da familia profesional de Servizos socioculturais e a comunidade. Contidos: 

 

1.Reanimación cardiopulmonar (RCP) básica e prevención/manexo do atragan-

tamento. 

2.Prevención de úlcera por presión e movilización d@ paciente. 

3.Manexo das urxencias máis común. 

4.Prevención de caídas e manexo do traumatismo craneoencefálico (TCE). 

 

Coordinado por unha profesora do departamento de Servizos á 

comunidade e en colaboración co Grupo de traballo en comunidade do 

CS Valle Inclán 

  

 14.- Teleasistencia. APSD 

 

A participación na Xornada de Emprendemento e Autoemprego realizouse en 

resposta a un convite realizado pola responsable de Emprendemento do CIFP 

Portovello que xulgaba interesante que se presentara algunha experiencia de 

innovación desenvolvida no noso centro. Este proxecto foi realizado conxunta-

mente con profesorado da Familia profesional de Informática do CIFP A Carba-

lleira-Marcos Valcárcel, polo que se fixo a presentación de xeito conxunto. 

O alumnado de 2º de CAPSD participou como asistente no acto de presenta-

ción da experiencia e desenvolveu unha simulación do funcionamento da apli-

cación nos momentos de descanso. Tamén participou alumnado de 2º de IS, 

como asistente no acto de presentación. 

Tivo lugar o 5 de febreiro de 2018 no CIFP A Carballeira. 

A actividade consistiu na presentación no salón de actos, a cargo do profeso-

rado, na que se abordaron cuestións como: o problema ou necesidade que deu 

lugar ao proxecto, a idea, a oportunidade que supuxo a convocatoria dos pre-

mios a proxectos de innovación na FP, a constitución da equipa de traballo in-

tercentros, a incubación e desenvolvemento do proxecto en si, a avaliación e o 



testeo co alumnado, para finalizar co peche e presentación do mesmo e a im-

plementación naqueles centros que amosaron o seu interese pola ferramenta 

desenvolvida. A presentación complementouse cunha simulación pública, a 

tempo real, realizada polo alumnado de 2º do CAPSD, durante o período do 

café 

 

Levado a cabo no departamento de Servizos (o xefe de departamento de 

Servizos á comunidade e a profesora do módulo de Teleasistencia de 

APSD) e en colaboración con profesorado da Familia profesional de In-

formática do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel  

 

15.- Humanización de espazos. Biblioteca Eduardo Blanco Amor edificio 

A. 

Inauguración do espazo da biblioteca Eduardo Blanco Amor no edificio A do 

CIFP Portovello. Tivo lugar o 23 de abril, no Día internacional  do libro e dos 

dereitos de autor. 

 

As actividades achegaron  alumnado e profesorado do CIFP Portovello á Biblio-

teca Eduardo Blanco Amor e ao novo Espazo de traballo cooperativo ubicado 

no segundo andar do Edificio A. 

 

Levado a cabo polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega, o Equipo 

da Biblioteca, o alumnado de 1º curso de Animación sociocultural e turís-

tica e de 1º curso de Educación infantil. 

 

16.- Sustinea “Adopta unha árbore”  

Participación do departamento de Servizos á comunidade  na acción” Adopta 

unha árbore”, nos termos que xa foran tratados durante o curso pasado de 

adopción colectiva dun agrupamento de árbores na ribeira do río Loña, zona na 

que se está a desenvolver o proxecto de Escola no río. 



 

“Un proxecto cívico-ambiental que promove a defensa e a conservación dos 

espazos públicos naturais mediante o compromiso de coidado e custodia do  

espazo verde polo alumnado. 

 

Nun primeiro lugar un membro de Sustinea vai a aula, onde explicará o sentido 

da campaña (coidado do espazos verdes, importancia da naturalización da ci-

dade e ter un comportamento cívico) e nun segundo lugar realizarase a adop-

ción dunha árbore (ou varias) próximas ao centro, coa placa de madeira na que 

se escribirá o nome da árbore e do padriño/madriña. Esta pequena saída irá 

acompañada dunha dinámica de sensibilización ambiental lúdica-ambiental” 

 

 

Levado a cabo por alumnado e profesorado do departamento de Servizos 

á comunidade. Unha representación de cada grupo participa directamente 

e posteriormente difunde a experiencia na aula. 

 

17.- Centro de interpretación do xogo popular e tradicional.  

 

Este proxecto pretende servir de reclamo para que se produza o encontro entre 

entidades da contorna e alumnado e profesorado do centro. As actividades nas 

que se centra son: 

 Creación dun centro de recursos de xogo popular e tradicional. Catalo-

gación, etiquetado, elaboración de fichas, reordenación de materiais, 

etc. son tarefas que se están a realizar neste momento.  

 Servizo de préstamo dos xogos, tanto interno como externo. Fundamen-

talmente é o alumnado da FCT quén está a utilizar este recurso nas en-

tidades colaboradoras. Tamén se pode facer o préstamo a entidades ex-

ternas que non teñen alumnado en prácticas. 

 Cabe a posibilidade de organizar actividades no centro e invitar a enti-

dades para que participen. Unha das tarefas en marcha e pintar no patio 

xogos para poder levar a cabo as actividades. 



 

 

Actividade que se coordina conxuntamente polo departamento de Servi-

zos á comunidade e as coordinacións da biblioteca e do EDLG.  

 

18.- Campaña de promoción do comercio local en colaboración co Centro 

Comercial Aberto de ourense 

Os ciclos que participaron pertencen á familia de Comercio e estiveron ligados 

ós seguintes módulos: 

 Formación Profesional Básica de Servizos Comerciais: Técnicas de 

merchandising. 

 Ciclo de Medio Actividades Comerciais: Comercio electrónico, Márketing 

na actividade comercial, Procesos de venda. 

 Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espacios Comerciais: Marketing 

dixital e Escaparatismo e deseño de espazos comerciais. 

Este proxecto consiste en converter ó alumnado do CIFP Portovello nunha 

axencia de márqueting e comunicación á cal se lle encargan accións dunha ou 

varias campañas para promocionar o Centro Comercial Aberto (CCA) de Ou-

rense para a promoción do comercio local.  

Neste contexto, o CIFP Portovello, como centro integrado de formación profe-

sional, no cal se imparten módulos de comercio e márqueting, ten o obxectivo 

de achegarse ó tecido empresarial comercial de Ourense coa finalidade de 

crear lazos de unión entre ó alumnado dos ciclos de comercio e os comercian-

tes, creando sinerxías entre o sector educativo e o sector do comercio da súa 

zona que redunden en beneficio para todos os axentes implicados no proxecto.  

Como se comentou con anterioridade, o CCA “contrataría” ó alumnado do CIFP 

Portovello para realizar unha campaña (ou campañas) para promocionar o co-

mercio local. Os docentes, serían os encargados de guiar ó alumnado nesta 

labor e para elo contarían coa colaboración do CCA, para axudalos no desen-

volvemento da campaña para que esta se axuste ós seus obxectivos e facilita-

https://www.cifpportovello.gal/contenidos/152/formacion-Profesional-Basica-de-servizos-comerciais/
https://www.cifpportovello.gal/contenidos/153/ciclo-medio-actividades-comerciais/
https://www.cifpportovello.gal/contenidos/154/ciclo-superior-de-xestion-de-vendas-e-espacios-comerciais/


ría o contacto do profesorado con toda a rede de empresas asociadas a este 

Centro Comercial Aberto. 

Este proxecto permite ao alumnado: 

o Coñecer as novas tendencias e tecnoloxías utilizadas en publicidade e 

márqueting. 

o Aprender a deseñar unha campaña de promoción. 

o Crear as súas propias accións de márqueting coa finalidade de que o 

Centro Comercial Aberto vexa unha repercusión positiva nos seus es-

tablecementos grazas a ditas accións. 

o Desenvolver a motivación mediante o traballo en grupo e colaborativo. 

o Amosar a capacidade que ten a Formación Profesional dentro deste 

sector do comercio e márqueting. 

Colaboradores externos no seu caso: Asociación de comerciantes chamada 

Centro Comercial Aberto Ourense Centro. Neste proxecto participan tamén va-

rias tendas que pertencen a esta asociación. 

Levado  a cabo por profesorado e alumnado do departamento de Comer-

cio. 

19.- Sección Bilingüe 

Paticipación no Programa Sección Bilingüe durante o curso 2017-18 e 2018-19 

(2 cursos): Este programa supón a organización do ensino dun área ou materia 

non lingüística que se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha 

lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50% do horario lectivo. 

 

Unha profesora do departamento de FOL solicitou para o curso 2017-18 y  

2018-19 unha Sección Bilingue. Durante este curso deseñou materiais 

educativos atractivos para traballar os contidos do módulo de FOL no CS de 

Asistente de Direccion , primeiro curso. O obxectivo era adquirir vocabulario en 

inglés específico do módulo de FOL. 



 

A experiencia foi satisfactoria e a previsión é continuar o próximo curso outra 

vez co grupo de primeiro. 

 

Previse tamén de cara ao próximo curso a realización dunha Sección Plurilin-

gue (os centros plurilingues son centros nos que se imparten nunha lingua es-

tranxeira áreas ou materias non lingüísticas, cun máximo dun tercio do horario 

lectivo, e dirixido a todo o alumnado do nivel educativo obxecto do programa 

plurilingüe). O proxecto sería levado a cabo por un profesor de FOL con varios 

cursos. Traería consigo a presenza dun Asistente de Conversación na aula 

(Programa complementario de apoio e colaboración de profesorado nativo prio-

ritariamente nos Centros Plurilingües, Seccións Bilingües e Escolas Oficiais de 

Idiomas para posibilitar a práctica da conversación oral, proporcionar un mode-

lo de corrección lingüística e achegar o alumnado e profesorado á cultura do 

seu país). 

 

Levado a cabo por profesorado do departamento de FOL 

 

ACCIÓNS DESENVOLVIDAS, NON PREVISTAS NA PROGRAMACIÓN 

 

Deseño dun protocolo para financiar actividades de formación externa e interna 

co orzamento da coordinación de Innovación e Formación do Profesorado.  

Durante o curso 2017-18 valorouse a posibilidade de financiar a matrícula 

dunha profesora de Comercio no curso de Comercio Internacional  que 

organiza a Cámara de Comercio de Ourense. A formación recibida sería 

compartida cos seus compañeiros de departamento e/ou centro.  

Reflexionouse tamén sobre outras actividades que poderían ser obxecto de 

financiamento, por exemplo actividades específicas de departamento e/ou 

inter-departamento  que non poidan acollerse a un proxecto de formación en 

centros, ou a un curso de custo cero, e que necesitaran apoio económico. 

Neste curso a coordinación colaborou economicamente con dous actividades: 

 “Coaching para docentes” dirixida a todo o profesorado 



 “A educación dende o compromiso co territorio. Achegamento a 

experiencias de desenvolvemento rural” xornada desenvolvida dende o 

departamento de Servizos á comunidade 

Non se esgotou o orzamento da coordinación para este curso, pero no caso 

de haber máis solicitudes de financiamento que orzamento dispoñible, faise 

necesario establecer uns criterios para asegurar a equidade na 

financiamento. Criterios que se recollen no mencionado protocolo de 

financiamento, que neste momento está en fase de estudio polo equipo 

directivo. Previse para o próximo curso: 

 A aprobación do protocolo 

 A difusión da súa finalidade e contido nos departamentos para que o 

poidan solicitar financiamento si a precisan. 

 

COLABORACIÓNS EXTERNAS E INTERNAS 

Neste curso, froito da comunicación e colaboración da coordinación con outras 

entidades  xurdiron e/ou visibilizáronse  varios proxectos de formación e de in-

novación: 

 En colaboración co CFR de Ourense desenvolveuse o curso de coste 

cero “NCS Programa de xestión de impostos” e tamén o PFFP “Elabora-

ción de materiais didácticos multimedia para FP” 

 En coordinación con CCOO Ensino Ourense desenvolveronse dous cur-

sos “Iniciación á linguaxe de signos” e “Aproximación a primeiros auxilios 

para persoal docente” 

 Grazas á comunicación cos distintos departamentos de formación do 

centro,  co grupo de convivencia e coa coordinadora da biblioteca foi po-

sible acadar información sobre as experiencias de innovación que se 

desenvolveron este curso. 

 A coordinación de Programas Internacionais e a coordinación de Inno-

vación e Formación do profesora deseñaron conxuntamente “Difusión 

mobilidades Erasmus”, dirixida a profesorado dos diferentes departa-

mentos do centro (participou profesorado de Servizos e de Comercio) e 



alumnado de primeiros cursos do departamento de servizos. Tivo lugar o 

2 de febreiro de 2018. Os obxectivos eran: 

o Coñecer experiencias educativas realizadas noutros paises. 

o Compartir experiencias educativas profesorado e alumnado 

o Participar en mobilidades 

 A relación coa coordinación de TICs foi fluída, destacando o labor de 

mantemento do repositorio de materiais formativos, e tamén a participa-

ción do coordinación como docente nas actividades formativas para pro-

fesorado de nova incorporación “SXC e TICs” e “XADE e aula virtual”.  

 En colaboración coa coordinadora da biblioteca Eduardo Blanco Amor 

levouse a cabo a actividade formativa denominada “A propiedade inte-

lectual e a función docente” 

 

CONCLUSIÓNS 

 

A continuación preséntase un resumo dos aspectos máis salientables  do 

traballo da coordinación no curso 2017-18 

 

 Aplicación dun protocolo de recollida de información que permita ava-

liar  as actividades promovidas e/ou desenvolvidas desde a coordinación 

de innovación e formación do profesorado. Nos diferentes momentos do 

curso académico e utilizando diversos medios e instrumentos. 

Esta actividade non se desenvolveu neste curso. Non se solicitou for-

malmente información ao profesorado para avaliar as accións desenvol-

vidas dende a coordinación. Esta acción queda pendente de revisión pa-

ra o próximo curso. 

 

 Neste curso non houbo solicitudes de estadías formativas 

 

 Organización dun sistema cooperativo de recollida de información sobre 

recursos de innovación e formación de interese común, contando coa 

colaboración de profesorado das distintas familias profesionais. 



Enviouse correo ao profesorado e solicitouse a través de reunión de de-

partamento a súa colaboración para aumentar e diversificar as fontes de 

información sobre recursos de innovación e formación. Houbo resposta 

por parte dalgúns profesores e profesoras, pero o resultado acadado non 

permite o aumento e diversificación das fontes para chegar a todas as 

familias profesionais do centro. 

 

 Aínda que se celebraron dous cursos para profesorado de nova 

incorporación ao inicio do curso “SXC e TICs “ e “XADE e Aula virtual” 

no que participaron 12 e 9 persoas respectivamente, non se chegou a 

desenvolver un curso sobre a plataforma a distancia como estaba 

previsto. Queda pendente para o próximo curso. 

 

 É necesario dedicar tempo semanal a falar co profesorado do edificio A 

para informar e recibir información sobre formación e innovación 

educativa, e para que poñan cara á responsable da coordinación e 

mellore o coñecemento das funcións da mesma. Un atranco difícil de 

solucionar é que a realización das visitas realízanse sempre nos 

mesmos días e horario (os da coordinación) polo que sempre se 

comunica co mesmo profesorado, quedando o resto sen contactar 

persoalmente. 

 

 Desenvolvéronse actividades formativas específicas para 2 departamen-

tos: FOL “Achegameto ao marco normativo, fiscal e económico das enti-

dades non lucrativas” e Administración “NCS programa de xestión de 

impostos”, aínda que non se pechou a participación a outros departa-

mentos. Salientar que estaban programadas como actividades específi-

cas pero  participou tamén profesorado ao que inicialmente non ían diri-

xidas.  

 

 Desenvolvéronse actividades formativas de interese para todo o 

profesorado e acadouse unha participación do 100% dos 



departamentos. Sen embargo a participación do profesorado dos 

distintos departamentos foi desigual. Unha alta participación do 

profesorado dos departamentos de Servizos, FOL, Administración e 

Comercio; e unha baixa participación do profesorado dos departamentos 

de Dinamización de Idiomas e de  Formación e Orientación Laboral. 

 

 O resultado acadado é satisfactorio no número de experiencias de 

innovación realizadas, pero non tanto na orixe das mesmas, reflectindo 

unha desigual implicación na innovación. Sen embargo supón un avance 

respecto do curso pasado no que non afloraran experiencias de outros 

departamentos distintos ao de Servizos á comunidade. 

 

Dos 19 proxectos de innovación: 2 xorden no departamento de 

Administración (un deles compartido co departamento de FOL e 

Servizos), 3 desenvolvidos polo departamento de FOL (dous deles 

compartidos con outros departamentos, Administración e Servizos), 1 

levado a cabo polo departamento de Comercio, 13 xurden no 

departamento de Servizos á comunidade (2 deles compartidos, co 

departamento de FOL e Administración), 3 levados a cabo polo Grupo de 

convivencia do CIFP Portovello e 1 desenvolvido pola biblioteca Eduardo 

Blanco Amor.  

 

 Faise necesario por en funcionamento un protocolo de financiamento de 

actividades formativas para aqueles casos nos que a formación de balde 

ou financiada con recursos alleos non é suficiente 

 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 Incrementar o número de visitas a sección web de Innovación e Forma-

ción do profesorado para fomentar a consulta de información na mesma.  

Faise necesario acadar a colaboración do profesorado das diferentes 

familias profesionais para que fagan chegar recursos e fontes de infor-



mación á coordinación, a partir dos cales ofertar na sección web un aba-

no de actividades de innovación e formación de interese para todo o pro-

fesorado.  

Previamente é necesario facer chegar ao profesorado a ubicación e utili-

dade da sección web da coordinación.  

As visitas periódicas ao edificio A son necesarias para mellorar a comu-

nicación co profesorado dese edificio e acadar a colaboración necesaria. 

 

 Seguir a traballar pola visibilización das prácticas innovadoras realizadas 

no centro como estratexia de fomento das mesmas; ademais de seguir 

informando das convocatorias oficiais de proxectos de innovación.  Pode 

ser necesario estudar outras formas de visibilización das experiencias 

como pode ser a súa publicación, en diferentes momentos do curso, na 

sección web ou por correo ou como novas de interese ou outras. 

Faise necesario de cara ao próximo curso adoptar medidas para clarifi-

car qué se entende por experiencia innovadora e tamén para promover a 

súa comunicación. 

Seguir a traballar na mellora da comunicación co profesorado do centro, 

especialmente do edificio A, para fomentar o interese polo innovación e 

para coñecer as prácticas innovadoras que teñen lugar nas aulas. 

 

 Mellorar a retroalimentación de información que sirva de base para reali-

zar a  avaliación das accións desenvolvidas desde a coordinación de in-

novación e formación do profesorado. Retomar o proxecto do contador 

de visitas na web. 

 

 Continuar a traballar a relación cos diferentes departamentos para  facer 

aflorar as necesidades formativas, á organización  de actividades de 

formación e á participación nos cursos ou xornadas que se propoñan. 

Dedicar especial atención aos departamentos con baixa participación, 

tratando de coñecer as motivacións para mellorala. 

 



 Incrementar os esforzos comunicativos ao longo do curso para informar 

ao profesorado dos cometidos da coordinación e dos recursos da mes-

ma, para mellorar a utilidade da mesma. 

 

 Seguir a traballar para cubrir as necesidades do profesorado de nova in-

corporación: Xade, Aula Virtual, Plataforma a distancia, SXC, TICs…. 

 

 Ademais de anunciar a convocatoria anual, ofrecer información básica 

ao longo do curso sobre Estadías formativas, Licencias de formación, 

Reintegros individuais, etc como medida de promoción. 

 

 Aprobar e difundir o protocolo de financiamento de actividades formati-

vas nos departamentos no curso 2018-19 

 

 


