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1 Contextualización 
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. Obxectivos 

relacionados coa formación do profesorado, coas experiencias de innovación desenvolvidas no noso 

centro, e coa colaboración necesaria entre o profesorado e a coordinación para o eficaz funcionamento 

da mesma. 

Dedícase un apartado da memoria a mencionar as colaboracións internas e externas, agradecéndolles o 

seu imprescindible labor para que a coordinación funcione. 

Froito do análise da información preséntanse as conclusións máis relevantes, salientando os aspectos a 

manter nun futuro e tamén aqueles que é necesario abordar para cambialos. As propostas de mellora que 

pechan o informe guiarán o labor que se programe no vindeiro curso. 

 

2 Actividades do departamento 
Actividades xerais da coordinación de Innovación e Formación do profesorado: 
 
 Actividade 1. Realizar o plan de formación do profesorado 

 
– Obxectivo1 (o mesmo para as dúas actividades). 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, facendo aflorar as 
necesidades, organizando actividades e animando á participación nos cursos e xornadas que se 
propoñan. 

 

 Actividade 2. Promover prácticas de innovación educativa e tecnolóxica e de investigación 
entre o profesorado do centro 
 

– Obxectivo1 (o mesmo para as dúas actividades). 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.  
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– Obxectivo 3. Fomentar o interese pola innovación 
 
VALORACIÓN OBXECTIVOS 
 
OBXECTIVO 1. 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.  
 

Acción 1. Informar ao profesorado sobre os cometidos da coordinación e facerlles chegar a 
ubicación e utilidade da sección web da coordinación. A través dos medios necesarios e ao 
longo do curso. 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 presencialmente de modo individual e grupal. Adicouse un 
grande esforzo no primeiro trimestre do curso que foi diminuindo no resto do mesmo. 
      

Acción 2. Solicitar do profesorado a súa colaboración para que achegue recursos e fontes de 
información que incorporar á sección web da coordinación. 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. Incrementouse notablemente o apartado de OUTROS, 
debido a que as actividades formativas desenvolvidas van dirixidas a todo o profesorado do centro 
e non son específicas de ningún departamento. Tamén se incorporaron novos materiais no 
departamento de Servizos.  
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 é baixa en xeral, e non se acada a diversidade buscada, quedando pendente 
de revisión para o próximo curso. 
      

Acción 3. Solicitar información ao profesorado que permita avaliar as accións desenvolvidas 
dende a coordinación Para avaliar as accións desenvolvidas dende a coordinación creouse un 
contador das visitas realizadas á sección da coordinación na web, contador que está a funcionar 
dende o mes de outubro. A través da análise da información recollida co contador é posible avaliar 
o incremento de visitas ao longo do curso:  
      
Do 1 de setembro de 2018 ao 31 de decembro de 2019: 
Formación: 89 
Innovación: 66 
Repositorio materiais: 77 
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Do 1 de xaneiro ata o 31 de marzo de 2019 
Formación: 60 
Innovación: 40 
Repositorio materiais: 59 
      
Do 1 de abril ata o 21 de xuño de 2019 
Formación: 36 
Innovación: 46 
Repositorio materiais: 28 
 
O número de visitas ao longo do curso incrementouse en todas as seccións: formación, innovación 
e repositorio de materiais. Ao inicio do curso o contador estaba a cero e con data 21 de xuño os 
resultados son: 
Formación: 185 
Innovación: 142 
Repositorio materiais: 164 
      
Comparando o número de visitas en cada periodo obsérvase un descenso do segundo respecto do 
primeiro trimestre, e do terceiro respecto do segundo trimestre. Faise necesaria unha análise destes 
datos para incorporala á programación do vindeiro curso. 
 

CONCLUSIÓNS 
Adicouse un grande esforzo no primeiro trimestre do curso para informar ao profesorado sobre o 
funcionamento da coordinación e tamén da ubicación e utilidade da sección que ten a coordinación 
na web do centro, esta dedicación foi diminuindo no resto do curso. Non é posible incrementar os 
esforzos (horario da coordinación) nin recomendable (saturación do profesorado), polo que se 
continuará na mesma liña 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.  
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. 
O resultado é satisfactorio no incremento de visitas ás seccións da coordinación xa que dende o 
inicio do curso (data na que iniciou o contador de visitas) ata a fin do curso produciuse un 
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incremento de visitas. Pero non é satisfactorio o resultado cando se comparan o número de visitas 
trimestre a trimestre, neste caso prodúcese un descendo. Haberá que averiguar as razóns, é posible 
que unha delas teña que ver coa diversidade da información que alí se atopa. 
 

 
OBXECTIVO 2. Atender ás necesidades de formación do profesorado, facendo aflorar as 
necesidades, organizando actividades e animando á participación nos cursos e xornadas que 
se propoñan. 

 

Acción 1. Programáronse un total de 5 cursos de interese para o funcionamento do centro: 
 

• SXC e TICs para profesorado de nova incorporación (definitivos).  

• SXC e TICs para profesorado de nova incorporación ( non definitivos).  

• Xornada formativa sobre o Plan de Autoprotección.  

• Plataforma de FP a Distancia.  

• XADE.  
      
A participación do profesorado por departamentos  nas actividades formativas de interese para o 
funcionamento do centro foi a seguinte:  

• Profesorado do D. de Servizos participou en 3 das 5 actividades formativas (24 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Comercio participou en 5 das 5 actividades formativas (12 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Administración participou en 4 das 5 actividades formativas (13 
persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Formación e Orientación Laboral participou en 3 das 5 actividades 
formativas (5 persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Dinamización de Idiomas participou en 2 das 5 actividades 
formativas (5 persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Información e Orientación Profesional participou en 2 das 5 
actividades formativas (2 persoas participou) 

      
      
Acción 2. Realizouse comunicación cara a cara co profesorado das diferentes familias 
profesionais dedicando tempo semanal nos dous edificios do centro. Esta dedicación foi maior 
no primeiro trimestre do curso, e menor no terceiro trimestre pois o tipo de tarefas a realizar dende 
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a coordinación así o aconsellaban. No primeiro trimestre había unha maior necesidade de dar a 
coñecer a coordinación e de recoller necesidades formativas. O segundo trimestre dedicouse en 
grande medida a xestionar actividades formativas e a seguir recollendo necesidades formativas. 
No terceiro  trimestre continua a xestión de actividades formativas e comeza o peche do curso 
recollendo datos para a memoria. 
      

Acción 3. Desenvolver actividades formativas de interese para o profesorado do centro.  
Desenvolvéronse un total de 14 cursos: 
 

• Gravación e edición de son.  

• Ferramentas coaching para docentes.  

• Finanzas para mortais.  

• Iniciación EXCEL para docentes (curso básico).  

• Transformando espazos.  

• Aulas dixitais e xogo.  

• Curso virtual DUA: aduanas.  

• Lingua de signos para docentes.  

• Xestión emocional  través do Eneagrama.  

• Metodoloxía CLIL.  

• Alerta escolar: papel do docente en caso de urxencia e/ou emerxencia.  

• Iniciación EXCEL para docentes_continuación.  

• A realidade da transexualidade nas aulas: pautas de actuación.  

• English Coffee.  
      
A participación do profesorado por departamentos nas actividades formativas de interese para o 
profesorado do centro foi a seguinte:  

• Profesorado do D. de Servizos participou en 8 das 14 actividades formativas ( 21 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Comercio participou en 5 das 14 actividades formativas ( 8 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Administración participou en 8 das 14 actividades formativas (13 
persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Formación e Orientación Laboral participou en 7 das 14 actividades 
formativas (4 persoas participaron) 
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• Profesorado do D. de Dinamización de Idiomas participou en 0 das 14 actividades 
formativas (0 persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Información e Orientación Profesional participou en 1 das 14 
actividades formativas (1 persoas participou) 

      

CONCLUSIÓNS 
A participación do profesorado por departamentos na totalidade de actividades formativas 
desenvolvidas no centro foi a seguinte:  
 

• Profesorado do D. de Servizos participou en 11 das 19 actividades formativas (26 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Comercio participou en 10 das 19 actividades formativas (12 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Administración participou en 12 das 19 actividades formativas (13 
persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Formación e Orientación Laboral participou en 10 das 19 actividades 
formativas (7 persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Dinamización de Idiomas participou en 2 das 19 actividades 
formativas (5 persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Información e Orientación Profesional participou en 2 das 19 
actividades formativas (2 persoas participou) 

 
Un total de : 65 persoas participaron nas actividades formativas desenvolvidas no centro. 
      
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 Profesional.  
Destacar que a participación nas actividades formativas de interese para o profesorado do centro 
(Acción 3), un total de 14 cursos, foi nula por parte do departamento de Dinamización de Idiomas 
e moi baixa (asistencia a unha soa actividade) por parte do departamento de Formación e 
Orientación profesional. 
 
OBXECTIVO 3. Fomentar o interese pola innovación 
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Acción 1. Recabar do profesorado, a través do correo e cara a cara, as experiencias de 
innovación que veñen desenvolvendo na aula. 
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. Realizouse un esforzo por clarificar o concepto de INNOVACIÓN a través 
de reunións coas xefaturas de departamento e na reunión de departamento de Servizos. 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 cos promotores e participando en 
reunións de departamento (no de Servizos).  
      
Acción 2. Informar e asesorar ao profesorado das convocatorias de proxectos de formación 
que teñan lugar ao longo do curso 
A través da sección web (e puntualmente correo electrónico) informouse das convocatorias de 
innovación que podía interesar aos docentes. Tamén houbo actuacións dirixidas a solventar dudas 
que plantexaba o profesorado. 
      

Acción 3. Visibilizar os proxectos innovadores realizados no centro a través da súa reseña 
na sección web do centro, na memoria da coordinación e outros medios.  
Ás experiencias innovadoras desenvolvidas no centro, e das que se tivo coñecemento (un total de 
16), daráselle visibilidades a través da publicación desta memoria  na sección web do centro.  
Estaba previsto ademais publicar na web novas sobre prácticas innovadoras do noso centro, e 
publicáronse un total de 9 proxectos, os seguintes: 

• Nova de Xuño, D. de Servizos. PROXECTO #CARTAIX Campaña de difusión en redes 
sociais da Carta Europea de Información Xuvenil 

• Nova de Maio, D. de Servizos e Biblioteca Eduardo Blanco Amor. Centro de 
interpretación do xogo popular e tradicional 

• Nova de Abril, D. de Comercio e Administración. Smart Commerce: Innovación dixital 
no comercio local 

• Nova de Marzo, D. de Servizos. Proxecto Ríos 

• Nova de Febreiro, D. de Comercio. Escaparatismo en colaboración co Centro Comercial 
Aberto de Ourense 

• Nova de Xaneiro, D. de FOL. Proxecto: Sección Bilingüe e Centro Plurilingüe 

• Nova de Decembro, Plan de Convivencia e D. de Servizos. Proxecto "Xenerando...espazos 
de reflexión e sensibilización" 

• Nova de Decembro, Plan de Convivencia e D. de Servizos. Proxecto "Cuestión de 
respecto" 

• Nova de Outubro, D. de Administración. Programa Simula SEFED 
      

https://www.cifpportovello.gal/noticias/tag_21/innovacion/
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Os 9 proxectos innovadores publicados teñen a súa orixe en catro departamentos: Comercio, 
Administración, FOL e Servizos. 
Hai un total de 16 proxectos dos que se ten coñecemento: 

1. Programa "Por 365 días de respecto e igualdade: prevención da violencia de xénero no 

ámbito educativo" Plan de convivencia. 

2. Progama “Donas de sí”. Plan de convivencia. 

3. Cuestion de Respecto. Plan de Convivencia e D. de Servizos 
4. Proxecto: “Xenerando … espazos de reflexión e sensibilización”. Plan de Convivencia e 

D. de Servizos. 

5. Proxecto #CARTAIX Campaña de difusión en redes sociais da Carta Europea de 

Información Xuvenil. Departamento de Servizos 

6. Programa Simula SEFED. Departamento de Administración. 

7. Probando Radio na biblio. 

8. Smart Commerce: Innovación dixital no comercio local. Departamento de Comercio e 

Administración. 

9. Correspondentes xuvenís 3.0 

10. Proxecto Ríos. Departamento Servizos 

11. Entresenlleiras. Terceira edición 

12. Educación Ligada ao Territorio. Terceira edición. Departamento de Servizos. 

13. En Clave de cámara. Continuidade do proxecto comezado en anos anteriores. 

14. Centro de interpretación do xogo popular e tradicional. Departamento de Servizos e 

Biblioteca Eduardo Blanco Amor 

15. Escaparatismo en colaboración co Centro Comercial Aberto de Ourense. Departamento de 

Comercio 

16. Sección Bilingüe e centro Plurilingue 

CONCLUSIONS 
O resultado acadado é satisfactorio no número de experiencias realizadas, pero non tanto na orixe 
das mesmas, reflectindo unha desigual implicación na innovación por parte dos diferentes 
departamentos (ou desigual implicación na comunicación das experiencias realizadas).  
Respecto ao número de experiencias segundo os departamentos implicados supón unha 
continuidade respecto ao curso 2017-2018. 
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Dos 16 proxectos coñecidos: 2 xurden no departamento de Administración (un deles compartido 
co departamento de Comercio), 2 desenvolvidos polo departamento de FOL, 2 levados a cabo 
polo departamento de Comercio (nun deles participa o departamento de Administración) , 12 
xurden no departamento de Servizos á comunidade (6 deles compartidos, co Grupo de 
Convivencia e coa Biblioteca Eduardo Blanco Amor), 4 levados a cabo polo Grupo de convivencia 
do CIFP Portovello (compartidos co departamento de Servizos) e 2 desenvolvidos pola biblioteca 
Eduardo Blanco Amor (compartidos co departamento de Servizos) 
Neste curso realizouse un esforzo por clarificar qué se entende por EXPERIENCIAS DE 
INNOVACION. Fíxose a través das xefaturas de departamento, explicando o concepto e 
solicitando a súa colaboración para transmitilo e para recoller e comunicar as experiencias de 
innovación realizadas polo profesorado. Non houbo bos resultados, as experiencias chegaron 
grazas ao contacto persoal co profesorado, motivo polo que se volve a salientar a importancia de 
visitar o edificio A todas as semanas. Sería conveniente que estas visitas se realizaran en diferentes 
días para non coincidir sempre co mesmo profesorado. 
Visibilizar as experiencias innovadoras, a través da súa publicación na web como novas de 
innovación, é unha boa medida para poñer en valor a INNOVACIÓN e dala a coñecer e por ese 
motivo convén continuar facéndoo. 

 

3 Calendario de reunións 
O calendario de reunións paréceme adecuado, o contacto coa xefatura de departemento é fluido e 
permite coordinar o traballo. 

4 Composición do departamento 
A coordinación do departamento exercida pola xefatura do mesmo paréceme axeitada.  
A relación coa coordinación de TICs foi fluída, destacando o labor de mantemento do repositorio 
de materiais formativos, e tamén a participación do coordinación como docente nas actividades 
formativas: 

● SXC e TICs para profesorado de nova incorporación -2018/19 
● Plataforma FP a distancia e aula virtual  
● XADE 

 

5 Actividades de formación realizadas 
Programáronse un total de 5 cursos de interese para o funcionamento do centro: 
1. SXC e TICs para profesorado de nova incorporación (definitivos). Realizado o 6 de 

setembro de 2018, cunha duración de 2 horas e que contou coa participación de 4 persoas (1 
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do Departamento de Comercio e 3 do Departamento de Administración). Os expertos docentes 
foron María del Carmen Vázquez García e Bienvenido Couso Domínguez. 

      
2. SXC e TICs para profesorado de nova incorporación ( non definitivos). Realizaouse un 

curso o 13 de setembro de 2018 coas mesmas características do anterior e coa participación 
de 7 persoas. Ademáis, cando se incorporaba un profesor ou profesora ao longo do curso 
recibía unha formación individual sobre a materia, un total de 18 persoas. Participaron 3 
persoas do D. de FOL, 2 persoas do D. de Administración, 9 persoas do D. de Servizos, 7 
persoas do D. de Comercio, 3 persoas do D. de Dinamización de Idiomas, 1 persoa do D. de 
Formación e Orientación Profesional. 

      
3. Xornada formativa sobre o Plan de Autoprotección. Tivo lugar o 26 de outubro de 2018, 

cunha duración de 1 hora, e o experto docente foi un membro do corpo de bombeiros. 
Participaron 51 profesores e profesoras (20 do Departamento de Servizos, 10 do Departamento 
de Comercio, 13 do Departamento de Administración, 4 do Departamento de Formación e 
Orientación Laboral, 1 do Departamento de Información e Orientación profesional , e 3 do 
Departamento de Dinamización de Idiomas. 

      
4. Plataforma de FP a Distancia. Tivo lugar o 9 de outubro de 2019, o experto docente foi 

Bienvenido Couso Domínguez, tivo unha duración de 2 horas. Participaron 15 persoas (2 do 
D. Formación e Orientación Laboral, 6 do D. de Comercio, 6 do D. de Administración, 1 do 
D. de Servizos) 

      
5. XADE. Tivo lugar o 20 de novembro, o experto foi Bienvenido Couso Domínguez, tivo unha 

duración de 1 hora. Participaron 3 persoas (as 3 do D. de Comercio). 
      
A participación do profesorado por departamentos  nas actividades formativas de interese para o 
funcionamento do centro foi a seguinte:  
● Profesorado do D. de Servizos participou en 3 das 5 actividades formativas (24 persoas 

participaron) 
● Profesorado do D. de Comercio participou en 5 das 5 actividades formativas (12 persoas 

participaron) 
● Profesorado do D. de Administración participou en 4 das 5 actividades formativas (13 persoas 

participaron) 
● Profesorado do D. de Formación e Orientación Laboral participou en 3 das 5 actividades 

formativas (5 persoas participaron) 
● Profesorado do D. de Dinamización de Idiomas participou en 2 das 5 actividades formativas 

(5 persoas participaron) 
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● Profesorado do D. de Información e Orientación Profesional participou en 2 das 5 actividades 
formativas (2 persoas participou) 

 
Desenvolvéronse un total de 14 cursos de interese para o profesorado do centro: 

1. Gravación e edición de son. Celebrouse o 10 de xaneiro de 2019, tivo unha duración de 3 
horas, o experto docente foi Claudio Pan Carollo. Participaron 12 persoas ( 3 do D. de 
Administración e 9 do D. de Servizos) 

      
2. Ferramentas coaching para docentes. Celebrouse o 22 de xaneiro de 2019, tivo unha 

duración de 3 horas, a experta foi unha persoa allea ao centro. Esta actividade foi financiada 
pola coordinación. Participaron 7 personas ( 4 do D. de Servizos e  3 do D. de Administración) 

      
3. Finanzas para mortais. Xornada de formación en viveiros de empresa. Celebrouse o 28 

de xaneiro de 2019, tivo unha duración de 2 horas, foi levada a cabo por persoal alleo ao centro. 
Esta actividade foi deseñada e ofertada pola Consellería. Participaron 5 persoas ( 3 do D. de 
Administración e 2 do D. de Comercio) 

      
4. Iniciación EXCEL para docentes (curso básico). Celebrouse o 6 de febreiro de 2019, tivo 

unha duración de 2 horas, a experta docente foi María del Carmen Vázquez García. 
Participaron 7 persoas (1 do D. de Servizos, 1 do D. de Formación e Orientación laboral e 5 
do D. de Administración). 

      
5. Transformando espazos. Celebrouse o 21 de febreiro de 2019, tivo unha duración de 2 horas, 

a experta docente foi unha persoa allea ao centro. Esta actividade estaba destinada a 
profesorado do D. de Servizos, por iso as 9 persoas participantes son deste departamento. Esta 
actividade foi financiada pola coordinación. Tamén participou alumnado do ciclo superior en 
Educación Infantil. 

      
6. Aulas dixitais e xogo. Tivo lugar os días 21, 22 ,25 e 28 de febreiro e o día 1 de marzo de 

2019, cunha duración de 20 horas, o experto docente foi unha persoa allea ao centro. 
Participaron 4 docentes do CIFP Portovello (1 do D. de Formación e Orientación laboral, 3 do 
D. de Comercio). Esta actividade foi deseñada por CCOO-Ensino Ourense. 

      
7. Curso virtual DUA: aduanas. Celebrouse o 26 de marzo e o 11 de abril de 2019, cunha 

duración de 4 horas, na modalidade on-line. Os expertos docentes foron persoas alleas ao 
centro. Participaron 2 personas do D. de Comercio. 

      
8. Lingua de signos para docentes. Tivo lugar os días 10, 12, 23, 25 e 30 de abril de 2019, 

cunha duración de 20 horas, a experta docente foi unha persoa allea ao centro. Participaron 2 
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docentes do CIFP Portovello (1 do D. de Formación e Orientación laboral, 1 do D. de Servizos). 
Esta actividade foi deseñada por CCOO-Ensino Ourense. 

      
9. Xestión emocional  través do Eneagrama. Celebrouse o 29 de abril de 2019,  cunha duración 

de 2 horas, o experto docente foi Alberto Redondo Lorenzo. Participaron 6 personas (3 do D. 
de Administración e 3 do D. de Servizos) 

      
10. Metodoloxía CLIL. Tivo lugar o día 14 de maio de 2019, tivo unha duración de 4 horas, a 

experta docente foi unha persoa allea ao centro. Participaron 6 persoas (4 do D. de Comercio, 
1 do D. de Formación e Orientación Laboral, 1 do D. de Administración). Esta actividade 
enmárcase dentro do PFPP Metodoloxía CLIL e desenvolvemento da competencia 
comunicativa e  foi ofertada a todo o profesorado do centro, finalmente participaron as 
persoas ligadas ao PFPP. 

      
11. Alerta escolar: papel do docente en caso de urxencia e/ou emerxencia. Tivo lugar os días 

13, 14 e 21 de maio de 2019, cunha duración de 10 horas, a experta docente foi María Ester 
Romasanta Formoso. Participaron 2 docentes do CIFP Portovello (1 do D. de Formación e 
Orientación laboral, 1 do D. de Servizos). Esta actividade foi deseñada por CCOO-Ensino 
Ourense. 

      
12. Iniciación EXCEL para docentes_continuación. Celebrouse o 5 de xuño de 2019, cuha 

duración de 3 horas, a experta docente foi María del Carmen Vázquez García. Participaron 5 
persoas (4 do D. de Administración e 1 do D. de Formación e Orientación Laboral) 

      
13. A realidade da transexualidade nas aulas: pautas de actuación. Tivo lugar o 20 de xuño 

de 2019, cunha duración prevista de 1´30h (e real de 2h), a experta docente foi unha persoa 
allea ao centro. Participaron 8 persoas (5 do D. de Servizos 2 do D. de Administración e 1 do 
D. de Formación e Orientación Profesional) 

      
14. English Coffee. Tivo lugar no edificio A dende o 17 de outubro de 2018 ata o 29 de maio de 

2019, e no edificio B dende o 18 de outubro de 2018 ata o 29 de maio de 2019. Unha 
dedicación semanal de media hora, os mércores no edificio B e os xoves no edificio A. 
Coincidindo co horario do descanso. Foron un total de 14 horas. No edificio A participaron 11 
persoas (dos departamentos de FOL, Administración e Comercio) e no edificio B participaron 
5 persoas (do D. de Servizos). O experto docente foi Jacob Wasserman, lector asignado ao 
CIFP Portovello pola súa condición de centro plurilingüe. 

      
A participación do profesorado por departamentos nas actividades formativas de interese para o 
profesorado do centro foi a seguinte:  
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● Profesorado do D. de Servizos participou en 9 das 14 actividades formativas ( 21 persoas 
participaron) 

● Profesorado do D. de Comercio participou en 5 das 14 actividades formativas ( 8 persoas 
participaron) 

● Profesorado do D. de Administración participou en 8 das 14 actividades formativas (13 
persoas participaron) 

● Profesorado do D. de Formación e Orientación Laboral participou en 7 das 14 actividades 
formativas (4 persoas participaron) 

● Profesorado do D. de Dinamización de Idiomas participou en 0 das 14 actividades formativas 
(0 persoas participaron) 

● Profesorado do D. de Información e Orientación Profesional participou en 1 das 14 actividades 
formativas (1 persoas participou) 

 

6 Recursos materiais 
Os recursos dispoñibles foron suficientes. O orzamento de 1200 euros non foi esgotado. Neste 
curso a coordinación colaborou economicamente con dous actividades: 

● “Ferramentas coaching para docentes” dirixida a todo o profesorado. Financiada integramente 
pola coordinación: 197,90 euros 

● “III Encontro pedagóxico “A educación dende o compromiso co territorio. Achegamento a 
Pontevedra: modelo de cidade educadora”. Xornada desenvolvida dende o departamento de 
Servizos á comunidade. Colaboración na financiación con 300 euros. 

● “Transformando espazos” actividade dirixida a profesorado do departamento de Servizo. 
Financiados os gastos de desprazamento: 75 euros. 
Non se esgotou o orzamento da coordinación para este curso, pero no caso haber máis solicitudes 
de financiamento que orzamento dispoñible, habería que aplicar os criterios recollidos no 
protocolo para asegurar a equidade na financiamento. Faise necesario continuar coa difusión do 
protocolo para o vindeiro curso e tamén co ofrecemento de financiar actividades formativas dende 
a coordinación. 
 
 

7 Definición de protocolos 
Deseño dun protocolo para financiar actividades de formación externa e interna co orzamento da 
coordinación de Innovación e Formación do Profesorado.  
Durante o curso 2018-19 informouse as xefaturas de departamento da posibilidade de financiar 
actividades de formación dende a coordinación, e se indicou a existencia dun protocolo. 
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Non houbo propostas por parte dos departamentos que fixeran necesario seguir os criterios do 
protocolo para priorizar a financiación dunhas ou doutras actividades formativas. 
Faise necesario continuar coa difusión do protocolo para o vindeiro curso e tamén co ofrecemento 
de financiar actividades formativas dende a coordinación.  
Faise necesario tamén continuar a traballar na versión definitiva do protocolo. 

 
PROTOCOLO (versión non definitiva) 

Financiamento de actividades de formación (internas ou externas) (orzamento 
Departamento de Calidade, Coordinación de Innovación e Formación do Profesorado) 
Dúbidas 
No caso de financiamento de actividade formativa externa o centro pagaría a través de 
transferencia con factura a nome do centro. 
Poderíase abonar gastos de dietas por desprazamento e manutención en caso de actividade 
formativa externa  ou estancia formativa á que acude unha soa persoa fóra da súa contorna? 
Pagaría o centro dietas ao docente que vén a impartir a actividade formativa ao centro, ademais 
das horas de docencia? 

 
Protocolo 
● Necesidade formativa do departamento recollida en documento ou acta 
● Mínimo de participantes para poder celebrarse a actividade formativa interna (pódese 

completar con membros doutros departamentos e poderían facerse excepcións con 
departamentos que teñen poucos membros).  
 

○ Caso de asistente a actividade formativa externa, mínimo de participantes na 
actividade de difusión. 

 
● Proxecto da actividade formativa a financiar e da actividade de difusión no seu caso. 
● Máximo de financiamento ?? 
● Criterios de elección de propostas formativas no caso de haber varias. 
 
 

Actividade formativa interna organizada polo departamento e que financia o centro: 
Aprobación en departamento e recoller en acta: 
Existencia dunha necesidad formativa do departamento (recollida a través de documento de 
Calidade no principio do curso académico ou recollida en acta de reunión de departamento ao 
longo do curso académico) 
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Ao ser actividade financiada é necesario un número mínimo de 8-10 participantes, que se pode 
completar con profesorado doutros departamentos (podería considerarse un número inferior no 
caso de FOL, Dinamización de Idiomas e Información e Orientación Profesional ???) 
Facilitar os materiais da actividade formativa para ser incorporados ao repositorio de materiais 
da web do centro. 
Características e descripción da actividade formativa: programa, datas de realización, custo, 
entidade organizadora, lugar de realización… (deseñar ficha-modelo) 
 
Actividade formativa organizada por entidade externa á que asiste un membro do departamento 
e que financia o centro: 
Aprobación en departamento e recoller en acta: 
Existencia dunha necesidad formativa do departamento (recollida a través de documento de 
Calidade a principio do curso académico ou recollida en acta de reunión de departamento ao 
longo do curso académico) 
Compromiso (por escrito) de asistencia á actividade de difusión dun mínimo de 8-10 participantes, 
que se pode completar con profesorado doutros departamentos (podería considerarse un número 
inferior no caso de FOL, Dinamización de Idiomas e Información e Orientación Profesional ??) 
Compromiso (por escrito), da persoa asistente á formación que se financia, de difundir o 
aprendido compartíndoo cos seus compañeiros a través dunha actividade formativa.  

• A duración desta actividade será a suficiente para garantir unha formación básica. 
Mínimo 50% da duración da actividade externa: 

o A actividade de difusión poderá ser on-line, semi-presencial ou presencial. En 
todo caso a duración total será como mínimo do 50% da duración da actividade 
externa (podendo ser ésta presencial, on-line ou semi-presencial) 

 
o Posibilidade de ser presentada a actividade de difusión como curso custo cero 

para recibir certificaciones. 
 

• Realizarase no mesmo curso académico (de forma paralela ou posteriormente á 
actividade formativa externa) 

• Facilitaranse os materiais do curso para ser incorporados ao repositorio de materiais da 
web do centro. 

Características e descripción da actividade formativa externa á que se asiste: programa, datas 
de realización, custo, entidade organizadora, lugar de realización… (deseñar ficha-modelo) 
Proxecto difusión: número de participantes, procedemento (on-line, presencial, semi-presencial), 
obxectivos, contidos, número de horas, calendario, avaliación (deseñar ficha-modelo) 
 
Outras posibles situacións 
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O orzamento do departamento é limitado e poderá dedicarse na súa totalidade a financiar 
actividades formativas (ter en conta que pode ser necesario financiar actividades de 
innovación)???? 
Límite máximo de financiamento por actividade? Poderíase fixar en 500-600 euros  
aproximadamente (8 horas de formación máis dietas para poder optar á certificación dun curso 
de custo cero) 
Criterios de selección cando hai varias propostas dos departamentos, teñen prioridade: 

• Aquelas actividades que cheguen a un maior número de profesores e profesoras 

• Aquelas actividades ligadas a ciclos ou módulos de recente implantación 

• Aqueles departamentos sen actividades financiadas no curso académico anterior 

• Aquelas actividades formativas innovadoras 

• Aquelas actividades formativas que respondan a necesidades formativas de varios 
departamentos 

 
 

8 Colaboracións 
 Neste curso, froito da comunicación e colaboración da coordinación con outras entidades  
xurdiron e/ou visibilizáronse  varios proxectos de formación e de innovación: 
      
En colaboración co CAFI o deseño e desenvolvemento da xornada formativa “A inclusión nos 
espazos de lecer”. Pretende: 
● Dotar de estratexias organizativas dos espazos de lecer para que sexan inclusivos 
● Identificar e seleccionar os materiais empregados nos espazos de lecer inclusivos 
● Seleccionar actividades e recursos que permitan a inclusión nos espazos de lecer 
Vai dirixido ao profesorado da familia de Servizos socioculturais e a comunidade de Galicia. 
Celebrarase o día 4 ou 5 de setembro de 2019 no noso centro, e forma parte do Plan de Formación 
do profesorado 2019-2020. 
      
En colaboración co CFR de Ourense asesoramento en dúbidas e xestións en relación ós proxectos 
de formación: 
● “Metodoloxía CLIL e desenvolvemento da competencia comunicativa. Proxecto 

Permanente de formación. Centro plurilingüe”. 
● “Smart Commerce: Innovación dixital no comercio local” 
● “Traballo interdepartamental cara a unha proposta de proxecto de xeito colaborativo” 
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En coordinación con CCOO Ensino Ourense desenvolveronse tres cursos: 
● Curso práctico lingua de signos para docentes 
● Alerta escolar: papel do docente en caso de urxencia e/ou emerxencia  
● Aulas dixitais e aprendizaxe a través de xogos 
      
Grazas á comunicación co profesorado dos distintos departamentos do centro,  co grupo de 
convivencia, a coordinación de Dinamizacion da Lingua Galega e coa coordinadora da biblioteca 
Eduardo Blanco Amor foi posible acadar información sobre as experiencias de innovación que se 
desenvolveron este curso. 
A relación coa coordinación de TICs foi fluída, destacando o labor de mantemento do repositorio 
de materiais formativos, e tamén a participación do coordinación como docente nas actividades 
formativas: 
● SXC e TICs para profesorado de nova incorporación -2018/19 
● Plataforma FP a distancia e aula virtual  
● XADE 
 

9 Proxectos de formación e innovación 
PROXECTOS DE FORMACIÓN 
Durante o curso 2017-2018 tivo lugar un Proxecto de Formación en Centros para PF denominado 
“Elaboración de materiais didácticos multimedia para FP”, participaron nel profesorado dos 
departamentos de Administración, Servizos e FOL. Rematado o curso escolar plantexouse 
continuar o seguinte ano dun xeito informal, sen acollerse ao formato de PFFP. Durante o curso 
2018-2019 non foi posible avanzar no traballo, pero non se desiste do proxecto, e a previsión é 
retoma-lo para o curso 2019-2020. 
“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” 
 
Durante este solicitáronse 3 proxectos de formación en centro: 
Dous proxectos á “convocatoria de proxectos de formación do profesorado de formación 
profesional que se van implantar no curso 2018-2019 en centros públicos dependentes da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional” 
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1.- “Traballo interdepartamental cara a unha proposta de proxecto de xeito colaborativo”. 
Os obxectivos deste proxecto son: 
● Investigar a existencia de propostas didácticas multidisciplinares no eido da Formación 

Profesional ou estudios universitarios.  
● Coñecer, atopadas experiencias similares, as propostas metodolóxicas que plantexan nas súas 

defensa didáctica.  
● Estudiar modelos, estratexias e recursos de traballo en equipos multidisciplinares.  
● Realizar unha proposta didáctica interdepartamental de xeito colaborativo. 
Participa profesorado dos departamentos de Comercio, Administración, FOL e Servizos.  
Non foi aprobado, e aínda que o profesorado implicado amosou interese en desenvolvelo de xeito 
informal fora da convocatoria, coordinar o traballo de todos os implicados non foi posible e 
estudarase continuar no vindeiro curso.  
      
2.- “Smart Commerce: Innovación dixital no comercio local”. Desenvolvemento dun ensino-
aprendizaxe baseado en proxectos consistente na diagnose e implantación de estratexias 
competitivas dixitais no comercio local de Ourense.  
Participa profesorado dos departamentos de Administración e Comercio. 
Este proxecto foi aprobado e resultou premiado como proxecto innovador na convocatoria 2018-
2019 de “Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica 
e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional” 
No marco deste proxecto está previsto realizar unha actividade formativa “Márketing dixital e 
comercio electrónico” en setembro-outubro. Xa está contactado o experto, que será unha persoa 
allea ao centro. A actividade acreditará ao profesorado participante no proxecto, pero será ofertada 
ao resto de profesorado do centro. A financiación será a cargo do premio que recibiu o proxecto. 
 
3.-“Metodoloxía CLIL e desenvolvemento da competencia comunicativa. Proxecto 
Permanente de formación. Centro plurilingüe”.  
Proxecto segundo a “Resolución do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de 
formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos 
dependentes desta consellería no curso 2018/19” 
Os obxectivos do proxecto son: 
● Coñecer e dominar os recursos, estratexias e ferramentas propias da metodoloxía CLIL, tanto 

tradicionais como dixitais 
● Planificar, deseñar, desenvolver  e avaliar accións formativas de aula no marco de proxectos 

de plurilingüismo e baixo un modelo CLIL 
● Coñecer boas prácticas e técnicas novidosas en CLIL.  
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Ten unha duración de 2 cursos (2018-2019 e 2019-2020) e participa profesorado dos 
departamentos de FOL, Comercio e Administración. Un total de 6 persoas. 
Este proxecto foi aprobado e está ligado á incorporación do noso centro ao programa de 
plurilingüismo na formación profesional. 
  

PROXECTOS INNOVACIÓN 
As experiencias innovadoras durante este curso (das que se ten coñecemento) son as 16 seguintes 
(incluídas as 9 que foron publicadas como novas de innovación): 

1.- Programa "Por 365 días de respecto e igualdade: prevención da violencia 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 mozos galegos, dende 
a escola, formación e ferramentas que lles permitan coñecer e recoñecer a violencia contra as 
mulleres, e actuar na súa prevención, fomentando 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 compartilo 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.- Programa “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 
Destacar que neste curso o noso centro foi premiado pola súa labor no eido da igualdade. O Premio 
Clara Campoamor á igualdade de oportunidades instaurado polo Concello de Ourense decidiu 
repartir este ano o recoñecemento entre o Centro Integrado de Formación Profesional Portovello 

https://www.cifpportovello.gal/noticias/117/o-noso-centro-recibe-o-premio-clara-compoamor/
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e a investigadora Rosa María Cid Galante. No primeiro caso, o xurado recoñeceu «o seu relevante 
traballo en igualdade e na prevención da violencia de xénero ao longo do tempo, implicando a 
toda a comunidade educativa» 

      
3.- Cuestion de Respecto. Plan de Convivencia e D. de Servizos 
Colaboración APES Prevención e Educación Social e CIFP Portovello. Financiado polo Concello 
de Ourense. 
Temporización: Outubro – Decembro de 2018 
Alumnado participante: Grupo 1 formado por alumnado de primeiro A e primeiro B do Ciclo 
Superior de Educación Infantil, e Grupo 2 formado por alumnado de primeiro de Animación 
Sociocultural e Turística. 
Durante 6 sesións dunha hora de duración trabállase no noso centro, a través de dinámicas, a 
diversidade cultural, sexual, funcional e de xénero. Ao rematar, o alumnado ten que plantexar un 
“reto” para traballar coa comunidade algún dos contidos de diversidade vistos. 
O 27 de novembro tivo lugar o reto desenvolvido polo Grupo 1. Escolleron traballar a violencia 
de xénero na Praza Maior da nosa cidade. O reto foi denominado “Saber o que cantas, saber o que 
escoitas, saber o que bailas”. No reto colaboraron dous internos do centro penitenciario de 
Ourense. 
O luns 3 de decembro tivo lugar o reto plantexado polo grupo 2. Neste caso escolleron traballar a 
diversidade sexual, e a intervención desenvolveuse no barrio ourensá de As Lagoas as 11:30 h. 
Qué aprende o alumnado con este proxecto: 
      
● Planificar e levar a cabo intervencións coa comunidade 
● Poñer en valor a diversidade como riqueza na sociedade, nas profesións, nas relacións 
      
4.- Proxecto: “Xenerando … espazos de reflexión e sensibilización”. Plan de Convivencia e 
D. de Servizos. 
Colaboración Asociación Centro Trama e CIFP Portovello. 
Temporización: Novembro – Decembro de 2018 
Alumnado participante: alumnos e alumnas de primeiro do Ciclo superior de Integración Social 
que deciden colaborar en horario extraescolar. 
O proxecto consiste en visionar cinco curtas sobre a Igualdade de xénero, e elixir tres para a súa 
proxección o 20 de decembro no Cineclube Padre Feijoo. Alumnado de Integración social e 
menores de TRAMA visionan xuntos as curtas e debaten, argumentando, para escoller entre elas. 
Profesionais docentes do CIFP Portovello e profesionais de TRAMA participan nas sesións 
apoiando os procesos. A primeira sesión tivo lugar no Cineclube Padre Feijoo para coñecer os 
espazos e funcionamento da entidade, e as seguintes sesións no CIFP Portovello. 
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Ademáis de elixir as tres curtas, encargaronse de deseñar o cartaz, realización da ficha técnica de 
cada unha e a preparación da presentación da sesión do 20 de decembro de 2108 no Cineclube 
Padre Feijoo (Biblioteca Pública de Ourense). 
Qué aprende o alumnado con este proxecto: 
● Planificar e levar a cabo intervencións centradas na igualdade de xénero  
● Coñecer a entidade Asociación Centro Trama 
● Tomar decisións en grupo 
● Relacionarse con menores en situación de conflicto social 
● Manexar a ferramenta do videoforum 
      

5.- PROXECTO #CARTAIX Campaña de difusión en redes sociais da Carta Europea de 
Información Xuvenil. Departamento de Servizos 
Animación Sociocultural e Turística 
O proxecto #CartaIX partiu dunha iniciativa da Axencia Europea para a Información e o 
Asesoramento Xuvenil (ERYICA - The European Youth Information and Counselling Agency). 
Invitábase a difundir nas redes sociais á Carta Europea da Información Xuvenil, sobre a base dun 
material gráfico elaborado por eles. 
No traballo de aula polo tanto combinamos varias competencias: 
● Edición de material gráfico. Sobre a base da proposta de ERYICA, o alumnado editou as 

imaxes o e texto adaptándoos á tradución ao galego feita pola Dirección Xeral de Xuventude 
● Difusión en redes sociais. Utilizouse principalmente Twitter e Instagram, e todo o alumnado 

puido experimentar co manexa destas redes e posteriormente con ferramentas de análise. 
● Elaboración de páxina web onde se recolle todo o material elaborado, xunto a outra 

documentación relacionada. 
Os resultados do proxecto foron: 
● Datos campaña en redes sociais: Como resultado da campaña de difusión realizada polo 

alumnado de primeiro de Animación Sociocultural e Turística do CIFP Portovello,(en total 20 
perfís persoais para 30 publicacións). Obtívose un gran número de visualizacións e impresións, 
10598, chegando ata os 186 “Me gusta” e 61 retweets. Utilizáronse os Hastags propostos por 
Eryica (#youthinfo #YICharter ) e tamén un propio, #CartaIX, facendo referencia á lingua 
galega 

● Páxina web: Dende a páxina web fíxose unha tradución da carta en galego, ademais, dos 
principios correspondentes, tamén se incorporaron as diferentes cartas noutros idiomas. 
Acceso á páxina web aquí. 

O alumnado participante valorou moi positivamente o proxecto tanto como achegamento aos 
principios europeos da Información Xuvenil, como todo o relacionado co manexo das ferramentas 
de edición, difusión e análise de campañas en redes sociais. 

      

https://twitter.com/hashtag/YICharter?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cartaix?lang=en
https://culteranimacion.wixsite.com/misitio-2
https://cartaeuropeaix.wixsite.com/misitio-2
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6.- Programa Simula SEFED. Departamento de Administración. 
O CIFP Portovello participa no programa Simula SEFED. O grupo de 2º Ciclo Medio de Xestión 
Administrativa está a participar neste programa no módulo de EMPRESA NA AULA. Son dez 
alumnos. 
Os alumnos traballan nunha empresa simulada “PORTOVELLO Protección, S.L.S” que 
comercializa equipos de protección individual (EPIs) e textil de seguridade. O programa permite 
integrarse na rede de empresas simuladas da Fundación Inform. A empresa simulada funciona 
como unha empresa real que realiza transaccións comerciais con outras empresas simuladas de 
todo o mundo. Son máis de 7.500 empresas simuladas. 
A metodoloxía empregada é a de aprender traballando “learning by doing”. O alumnado vai 
rotando polos distintos departamentos da empresa simulada de xeito que fai as tarefas propias dos 
departamentos de recepción , almacén, compras, vendas, markéting, contabilidade, tesourería e 
recursos humanos. A clase convértese nunha oficina. 
A Fundación Inform ofrece a plataforma de soporte para que as empresas simuladas podan facer 
e recibir pedidos, contratar servizos e suministros, contratar transporte nacional e internacional, 
realizar operacións con entidades bancarias, presentar documentos ante as Administracións 
Públicas (Seguridade Social, AEAT, SEPE...). Ofrece tamén un servizo de mensaxería interna, a 
posibilidade de deseñar unha páxina web para a empresa e de ter unha tenda virtual. 
O alumnado de 2º Ciclo Medio de Xestión Administrativa: 
● crea a empresa,  
● deseña o logo,  
● elixe os produtos,  
● deseña o catálogo,  
● publicita a súa empresa na rede SEFED,  
● realiza pedidos de produtos a outras empresas,  
● controla as existencias de almacén a través dunha aplicación informática de facturación, 
● contrata servizos e suministros (electricidade, auga, teléfono e internet, alquiler, seguros, tasas 

municipales, asesoramento legal,...) 
● recibe pedidos e realiza a facturación dos mesmos, 
● contabiliza as operacións realizadas pola empresa nunha aplicación informática de 

contabilidade, 
● realiza as operacións de pagos e cobros a través das entidades bancarias, 
● da altas e baixas de traballadores 
● confecciona nóminas e seguros sociais 
      
O contacto con outras empresas da rede SEFED realízase a través da propia plataforma da 
Fundación Inform, por correo-e, por teléfono e por correo postal. 
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Esta metodoloxía permite ao alumnado: 
● Identificar as características do proxecto de empresa creada na aula, e tomar parte na 

actividade que esta desenvolve. 
● Transmitir información entre as áreas e á clientela interna e externa da empresa creada na aula, 

con aplicación de técnicas de comunicación. 
● Organizar información para explicar os métodos manuais e os sistemas informáticos previstos. 
● Elaborar documentación administrativa, identificar as tarefas administrativas de cada 

departamento da empresa, e utilizar a documentación elaborada para cada unha delas. 
● Realizar as actividades derivadas da política comercial, e identificar as funcións do 

departamento de vendas e compras. 
● Atender incidencias, e identificar criterios e procedementos de resolución de problemas e 

reclamacións. 
● Traballar en equipo, e recoñecer e valorar as achegas de cada membro do grupo. 

      
7.- Probando Radio na biblio. Biblioteca Eduardo Blanco Amor 
O equipo da biblioteca no curso 2018/2019 acordou responder á convocatoria do proxecto “Radio 
na biblio”.  Convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no contexto do 
PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe). 

Son obxectivos deste proxecto “Radio na biblio”: 
 

1. Estimular o desenvolvemento do modelo de biblioteca cara a "centros creativos de 
aprendizaxes" e promover a creación de emisoras/laboratorios de radio no contexto destas 
bibliotecas escolares co fin de favorecer proxectos de educación das competencias 
informacionais e mediáticas do alumnado. 
 

2. Ampliar as linguaxes presentes na biblioteca, promover a expresión oral, a alfabetización 
múltiple e o traballo colaborativo de profesorado e alumnado. 

 

A biblioteca Eduardo Blanco Amor do CIFP Portovello solicita participar na convocatoria 
2018-19, a súa candidatura no é aprobada. Fora da mesma, pero co propósito de volver 
concorrer no vindeiro curso, xurde “Probando radio na biblio”,  a  experiencia de radio na 
biblio do CIFP Portovello. Trátase dunha experiencia que está no seu comezo, e que se vai 
construindo pasiño a pasiño: 
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No mes de outubro desenvólvense varias reunións para intentar sentar as bases e sinais de 
identidade do proxecto e poder logo convocar ao alumnado á participación e a construción do 
mesmo. 

• Acórdase que sería una radio que permitira a participación de toda a comunidade educativa. 
• Abordaría temas de interese para toda a comunidade educativa co propósito de espertar o 

interese de todas as persoas. 
• Horario das gravacións tería que ser dentro do horario lectivo. 

Leváronse a cabo diferentes actuacións para dar a coñecer o proxecto e para acadar a participación 
do profesorado e do alumnado do centro:  

Convidouse a unha reunión no recreo a alumnado do edificio B 

Desenvolveuse unha acción formativa interna na que participou profesorado do centro de 
diferentes familias profesionais coa intención de poder acadar a formación necesaria para poder 
desenvolver o vindeiro curso o proxecto de Radio na biblio 

Realizáronse gravacións de programas piloto sobre diferentes temáticas: 

o Especial Magosto 
 

o Especial 8 de marzo 
o Recolléronse testemuños do alumnado do IES As Lagoas  e pedíuselle a súa 

colaboración para gravar algúns dos microrrelatos presentados ao concurso do 25N. 
o Tendo en conta que a maioría do centro secundou a folga convocada para o 8 de marzo, 

parte dos homes do equipo da biblioteca acordaron gravar co alumnado masculino do 
centro. 

o Día da Lingua materna: 21 febreiro. O equipo da Biblioteca convidou, directamente nas aulas, 
a participar na gravación dun programa especial lingua materna a todos os grupos da 
modalidade ordinaria.  
O alumnado do edificio B achegábase á biblioteca antes do recreo e o alumnado do edificio 
A ao espazo de traballo colaborativo e alí, íanse gravando os testemuños e entrevistas.  

o Día das letras galegas: 17 de maio: A conmemoración desta data iniciouse na biblioteca 
escolar coa participación no I Concurso de Podcast-Radio na biblio  

 
8.- Smart Commerce: Innovación dixital no comercio local. Departamento de Comercio e 
Administración. 
O proxecto Smart Commerce: Innovación dixital no comercial local, foi presentado á 
convocatoria dos premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou 

https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1175
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científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros 
públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (2019) 
O propósito principal do proxecto é o desenvolvemento dun ensino-aprendizaxe baseado en 
proxectos consistente na diagnose e implantación de estratexias competitivas dixitais no comercio 
local de Ourense. A colaboración do centro educativo coa empresa servirá para dar resposta aos 
problemas actuais do comercio local co intercambio e aplicación de coñecementos teóricos e 
prácticos. 
O proxecto está formado por varios participantes, concretamente polo profesorado e alumnado do 
centro educativo CIFP Portovello como centro coordinador. Ademais participan empresas 
externas pertencentes ao Centro Comercial Aberto Ourense Centro. 
De modo máis concreto, en relación ao CIFP Portovello participa o alumnado do Ciclo Superior 
de Xestión de Vendas e Espazos comercias e o profesorado do Departamento de Comercio e 
Marketing así como o alumnado de Asistencia á Dirección e o profesorado do Departamento de 
de Administración de Empresas. 
Por último, colaborarán diversos comercios locais de Ourense e a Asociación do Centro Comercial 
Aberto Ourense Centro da que forman parte. 
Os establecementos participantes son: 
- Pasiños 
- Serie B 
- Marco Valenti 
- Don Pablo Gourmet 
      
O proxecto abrangue dende febreiro ata decembro de 2019 (incluída a fase de avaliación do 
proxecto). O traballo co alumnado comezou en febrero e rematará en xuño, nesta fase as 
actividades a realizar son as seguintes: 
● Selección de entidades do comercio local coas que traballar (fase rematada) 
● Enquisas ás entidades para realizar a diagnose da situación de innovación dixital (fase 

rematada) 
● Presentación de recomendacións: plan de intervención. En fase de elaboración. 
O proxecto vai más aló de traballar con empresas simuladas, da un paso máis e traballa con 
empresas reais que presentan situacións reais. Os alumnos aprenden a: 
● Aplicar o aprendido na aula no entorno real 
● Achegarse ao tecido empresarial local e o seu funcionamento a nivel de Márketing Dixital 
● Recomendar ferramentas de Márketing Dixital para promover o desenvolvemento do 

comercio local 
Este proxecto foi premiado na convocatoria 2018-2019 de premios para o desenvolvemento de 
proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito 



 

 
CIFP PORTOVELLO 

cifp.portovello@edu.xunta.es 
www.cifpportovello.gal 

988 78 89 03 Páxina 28 de 38 
Modelo: MD81PLA12 Memoria de departamento non didáctico. Data 01/03/2019. Versión 1 

 

da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional. 

      
9.- 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 centro, 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 formación previa e apoiados 
polo profesorado participante, se encargarán de informar 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 
      
10.- Proxecto Ríos. Departamento Servizos 
Proxecto Ríos. Plan Proxecta. 
Temporización: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
Por tercer ano consecutivo o departamento de Servizos socioculturais e á Comunidade do CIFP 
Portovello participa no Proxecto Ríos, proxecto enmarcado no Plan Proxecta, iniciativa da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, dirixida a fomentar a 
innovación educativa nos centros. 
Profesorado e alumnado dos ciclos de Educación Infantil, Animación sociocultural e turística, 
Atención a persoas en situación de dependencia e Integración social pretenden achegarse a unha 
nova dimensión da educación ambiental a través dos espazos fluviais. Para acadar ese obxectivo 
desenvolven actividades de investigación-acción, coñecendo e actuando sobre o patrimonio 
natural e difundindo os seus valores ao tempo que adaptan as propostas de intervención ás 
características das persoas ou colectivos destinatarias da mesma. 
O proxecto acada unha dimensión transversal ao colaborar con diversos ciclos formativos que se 
imparten no centro e con outros centros de distintas etapas educativas, ademáis de entidades locais 
do terceiro sector vencelladas á atención á diversidade. Esta colaboración permite testar as 
propostas didácticas e de materiais educativos que xurden do traballo co alumnado do noso centro. 
O Proxecto Ríos permite ao alumnado: 

● Coñecer e desenvolver posibilidades metodolóxicas innovadoras que apostan por saltar os muros 
da escola e que conectan coas propostas da escola activa 
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● Asumir a posición privilexiada que lle corresponde, facilitando a adaptación do proceso ás súas 
características e potencialidades, desde o contacto directo con distintas formas de vida, a natureza 
e o traballo humano. 

● Participar dun proceso de educación integral que cultiva e fai crecer todos os aspectos da 
personalidade das persoas que participan da mesma: sensoriais, cognitivos, emocionais, sociais, 
físicos, artísticos, manuais e morais, en contacto directo coa natureza. 

● Desenvolver un proceso completo de observación e recollida de datos, experimentación, posterior 
recapitulación e síntese e, finalmente comunicación dos procesos vividos. 

● Traballar a través da aprendizaxe baseada en proxectos (ABP), intentando dotar as aprendizaxes 
de significatividade e sentido, ao servir a un fin concreto que se vai operativizar nunha proposta. 

● Identificar situacións susceptíbeis de mellora e comprometerse coas mesmas, desenvolvendo un 
proxecto solidario que pon en xogo coñecementos, habilidades, actitudes e valores. 
 

11.- Entresenlleiras. Terceira edición 
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.  

Terceira edición 
O alumnado e profesorado do segundo curso de Animación Sociocultural e Turística , desplazouse 
os días 3, 4 e 5 de febreiro á RIBEIRA SACRA  OURENSANA no marco do Proxecto Entre 
Senlleiras 2019. 
O Proxecto Entre Senlleiras é unha iniciativa de innovación pedagóxica baseada nun enfoque 
metodolóxico de traballo por proxectos. 
Neste proxecto o alumnado “Aprende Facendo” polo que o deseño, formulación e execución do 
plan de actividades é realizado integramente polo alumnado, conformando diferentes equipas de 
traballo baixo a coordinación e apoio do profesorado dos Módulos profesionais do 2º curso do 
Ciclo Superior de animación Sociocultural e Turística (Animación Turística, Dinamización 
Grupal, Actividades de Lecer e Tempo Libre, Primeiros Auxilios, Intervención Socioeducativa 
con Xente Nova e Empresa e Iniciativa Emprendedora). 
Aproveitando a Recente declaración BIC da Ribeira Sacra como paso previo a súa candidatura a 
Patrimonio da Humanidade o proxecto desenvóveuse nos concellos de Nogueira de Ramuín, 
Parada do Sil e Castro Caldelas. 
Nesta Edición contouse coa colaboración de diversos actores locais como a ASOCIACIÓN 
MOVETE POR NOGUEIRA, que permitiu  tomar contacto  cunha experiencia de vitalización e 
recuperación patrimonial de base popular;  O ALBERGUE A PALLEIRA DE TRONCEDA en 
CASTRO CALDELAS, iniciativa enmarcada no eido da economía solidaria a través da cal se 
traballaron aspectos relacionados coas problemáticas e alternativas ao despoboamento e abandono 
do rural no interior galego e A OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO 
DE CASTRO CALDELAS cuxa colaboración no proxecto permitiu coñecer a perspectiva da 
administración local no reto da creación dun modelo de turismo sustentable e respectuoso co 
territorio e a comunidade. 
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12.- Educación Ligada ao Territorio. Terceira edición. Departamento de Servizos. 
Os Encontros sobre A educación dende o compromiso co territorio xorden como un proxecto 
transversal que implica ao departamento de Servizos e á Facultade de Ciencias da Educación do 
Campus de Ourense. O obxecto principal é promover o reflexión compartida entre profesionais 
en activo e alumnado da Familia profesional de Servizos en torno a experiencias educativas que 
se desenvolven máis aló das escolas implicando ás comunidades nas que se desen volven. Teñen 
vocación de permanencia, aínda que nun primeiro momento non está claro se se realizarán con 
carácter anual ou bianual. 

III Encontro pedagóxico “A educación dende o compromiso co territorio. Achegamento a 
Pontevedra: modelo de cidade educadora”. 
Neste III encontro fíxose unha aproximación ás particularidades das cidades educadoras 
achegándonos a Pontevedra e o seu proxecto de cidade, fortemente vencellado ás ideas de 
Francesco Tonucci e á súa concepción da cidade d@s nen@s. Entre as particularidades deste ano 
destacan a distribución en tres días diferentes e tamén en distintos espazos. 
Para a Antesala dos encontros, o día 28 de marzo, realizouse un coloquio con Jaume Trilla, ao fío 
da súa última obra: La moda reaccionaria en educación. Trátase dunha actividade opcional e con 
entrada libre, no Liceo de Ourense. 
O día 4 de abril, o evento central do Encontro celebrouse na Aula Marie Curie da U. Vigo en 
Ourense. Para coñecer de preto as particularidades do proxecto de cidade de Pontevedra, falando 
co seu alcalde e a través dunha mesa redonda na que estiveron representados distintos colectivos 
da cidade. 
Finalmente, o día 8 realizouse unha visita guiada por Pontevedra para comprobar in situ os 
aspectos analizados. 
      

13.- En Clave de cámara. Continuidade do proxecto comezado en anos anteriores. 
Actividade  Extraescolar  Enclave de Cámara para o curso 2018-2019. 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.  
      
14.- Centro de interpretación do xogo popular e tradicional. Departamento de Servizos e 
Biblioteca Eduardo Blanco Amor 
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Trátase dun proxecto en curso, no que vén traballando o departamento de Servizos, 
conxuntamente coa Biblioteca e a coordinación de Dinamización da Lingua Galega, dende o curso 
académico 2012-2013. Pretende engadir ás nosas instalacións un Centro de interpretación de 
xogos populares e tradicionais, aberto a escolas infantís, CEIPs, IES, centros de maiores, centros 
de persoas con discapacidade ou calquera outro colectivo que poida manifestar o seu interese. 
Parte da consideración do xogo como nexo de unión coa comunidade, para facilitar a interacción 
do alumnado coas persoas destinatarias coas que vai traballar. 
Por outra banda asume un compromiso coa comunidade na transmisión do patrimonio material e 
inmaterial e permite a metodoloxía de aprendizaxe por proxectos e aprendizaxe servizo. Ligado a 
este aspecto salientar o proxecto “Eu xogo coma antes” do ciclo superior de Educación Infantil 
na modalidade personas adultas, do curso 2014-2015 que acadou o premio do II Concurso de 
traballos por proxectos. Neste proxecto elaborouse un banco audiovisual de xogos musicais 
intantís (0-3 anos) da tradición galega. 
O Centro de interpretación do xogo popular e tradicional 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: 
1.- Dende o Centro de recursos de xogo popular e tradicional realízase a xestión e difusión de 
fondos. 
Ante a falta de espazos na Biblioteca Eduado Blanco Amor e no centro, a colección alóxase na 
Aula Eleanor Roosevelt, compartindo o seu uso co Obradoiro de Teleasisitencia. A aula está 
dotada duns andeis que permiten a colocación dos distintos xogos. Están clasificados e etiquetados 
de xeito que sexa doada súa localización.  
No momento actual calquera persoa pode saber os xogos rexistrados, se os mesmos están ou non 
dispoñíbeis e mesmo accedendo a unha fotografía do mesmo e a unha descrición. Todo ilo a través 
da web, desde a aplicación da biblioteca (buscador/ materia/ xoguetes tradicionais) 
2.- Servizo de préstamo dos xogos, tanto interno como externo. É o alumnado da FCT quén está 
a utilizar este recurso nas entidades colaboradoras. Tamén se pode facer o préstamo a entidades 
externas que non teñen alumnado en prácticas e que lles vaian dar un uso sen ánimo de lucro. 
Como vén sendo habitual nos últimos anos, distintos xogos da colección foron utilizados ao longo 
do curso en actividades realizadas fóra do centro, cumprindo un dos obxectivos que deron orixe 
ao proxecto: 

● Por terceiro ano consecutivo colaborouse na dinamización do Magosto Interxeracional da Cruz 
Vermella. Alumnado do ciclo superior de animación sociocultural e turística e do ciclo medio de 
atención a persoas en situación de dependencia dinamizaron o magosto da entidade despois de 
deseñar un proxecto de intervención supervisado polo equipo da biblioteca e o Equipo de 
dinamización da lingua galega. 

● Préstamos a entidades colaboradoras FCT: DomusVi 
● Préstamos a outras entidades (asociacións, centros de ensino…): CEIP Manuel Sueiro e Ex-

alumnado de Integración Social matriculado na Universidade de Vigo. 
● Préstamo para desenvolver proxectos nos que participa o centro: Escola do río Porta Pisón (Meis) 

no marco do Proxecto Rios. 
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3.- Cabe a posibilidade de organizar actividades no centro e invitar a entidades 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 Servizos á comunidade e as 
coordinacións da biblioteca e do EDLG. 
Este ano invitouse a participar ao IES As Lagoas. O IES As Lagoas púxose en contacto co CIFP 
Portovello, en concreto co equipo de Animación Socio cultural e Turística para levar a cabo un 
proxecto de dinamización da lingua galega. Na reunión entre a dirección do IES As Lagoas e o 
equipo de ASCT do noso centro acordouse que esta colaboración entre os centros tivera lugar a 
través do Centro de Interpretación do Xogo Tradicional e Popular, utilizando o recurso do xogo e 
xoguete tradicional como axente de comunicación e descubrimento por parte do alumnado da 
ESO. Levouse a cabo en varias xornadas no CIFP Portovello durante o primiero trimestre e 
posteriormente no IES As Lagoas, nas que alumnado de ASCT coordinou a actividade na que 
participaron os catro cursos de 1º ESO do IES As Lagoas. 
      

15.- Escaparatismo en colaboración co Centro Comercial Aberto de Ourense. Departamento 
de Comercio 
Participa o departamento de Comercio e Marketing, dende o Ciclo Superior de Xestión de Vendas 
e Espacios Comerciais, e a materia de Escaparatismo e deseño de espazos comerciais. 
Con este proxecto trabállase no deseño e montaxe de escaparates para pór en práctica o aprendido 
na materia de Escaparatismo e deseño de espazos comerciais. 
Neste contexto, o CIFP Portovello, como centro integrado de formación profesional, no cal se 
imparten módulos de comercio e márketing, 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 comerciantes, 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. 
O CCA “contrataría” o alumnado do CIFP Portovello para realizar escaparates. Ata o momento 
realizáronse as seguintes actuacións: 

● No primeiro trimestre, todos os ciclos do Departamento de Comercio e Marqueting foron 
invitados a participar no deseño dun cartel de rebaixas. Da participación voluntaria do alumnado 
saíron varias propostas de carteis. O CCA seleccionou un deles que será utilizado nas rebaixas de 
verán deste ano 2019. 

● Neste momento estase a traballar no deseño de escaparates para o San Valentín. Participa o ciclo 
superior de Xestión de Vendas e Espacios Comerciais no módulo de Escaparatismo. Unha vez 
rematadas as propostas serán presentadas o CCA e posteriormente montadas. 
Está previsto volver a contactar cos comerciantes para traballar o fomento de Estratexias dixitais. 
A intervención neste caso desenvolveriase dende o módulo de Marketing dixital. 
Esta iniciativa está baseada na importancia de realizar unha aprendizaxe teórica-práctica nas aulas 
pero cunha aplicación na contorna comercial real. Neste contexto, grazas a colaboración do Centro 
Comercial Aberto e dos seus establecementos asociados pódese levar a cabo este proxecto de 
colaboración educativa coas empresas de gran relevancia para o seu futuro profesional. 
Este proxecto permite ao alumnado: 
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● Pór en prácticas os conceptos aprendidos na aula. 
● Desenvolverse profesionalmente nunha contorna real. 
● Aprender a deseñar e montar escaparates.  
● Desenvolver a motivación mediante o traballo en grupo e colaborativo. 
● Amosar a capacidade que ten a Formación Profesional dentro deste sector do comercio e 

márketing. 
      

16.- Sección Bilingüe e centro Plurilingue 
Sección Bilingüe 
Este programa supón a organización da enseñanza dunha área ou materia non lingüística que se 
cursa de un xeito bilingüe unha lingua cooficial e nunha lingua extranjera utilizada como mínimo 
durante o 50% del horario lectivo. 
Alumnado participante: o grupo de Comercio Internacional (Ciclo Superior de Comercio 
Internacional modular) cursa o 50% das horas do módulo de FOL en inglés. Utiliza unha 
metodoloxía práctica con actividades, artículos, exercicios en inglés, botando man da 
gamificación. 
      

Ciclos Plurilíngües (Estrela FP) 
Son centros nos que se imparten nunha língua extranxeira áreas ou materias non lingüísticas, cun 
máximo de un tercio do horario lectivo, e dirixido a todo o alumnado do nivel educativo obxecto 
do programa plurilingüe. 
Alumnado participante: alumnado do Ciclo superior de Asistente de Dirección e Ciclo superior 
de Vendas e Espazos Comerciais. Cursan o 100% das horas do módulo de FOL en inglés no 
primeiro curso. No curso académico 2019-2020 outro módulo específico da súa especialidade será 
cursado en inglés no segundo curso. 
Ademáis, unha hora á semana, das tres horas de clase de FOL, contan coa figura do auxiliar de 
conversa, Jake Wasserman, na aula. Colabora no desenvolvemento de actividades prácticas para 
mellorar a competencia oral do alumnado na lingua estranxeira, mediante o establecemento de 
comparativa entre a lexislación española, europea e americana, no tocante aos contidos do módulo. 
Os recursos metodolóxicos de apoio son os vídeos e a gamificación. 
De xeito optativo, o alumnado pode participar nunha actividade formativa complementaria de 2 
horas semanais (os luns de 17:00 a 19:00). Nesta actividade cóntase coa participación do auxiliar 
de conversa, trabállanse contidos e vocabulario da cultura inglesa dun xeito lúdico. Ata o momento 
celebrouse un Halloween ao que se invitou a alumnado do CIFP Portovello, tamén se preparou a 
festa de Acción de Gracias na que se elaboraron receitas típicas, e neste intre estase a piques de 
participar nun Scape Room. 
Qué aprende o alumnado con este proxecto: 

● Manexar vocabulario inglés específico de FOL e dos módulos específicos da súa especialidade. 
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● Favorecer a inserción laboral e a competitividade do alumnado nos sectores dos ciclos formativos. 
● Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita en inglés, para facilitar o seu desempeño 

laboral no espazo común europeo. 
● Comprender estruturas da lingua inglesa, tanto no eido da comunicación oral como escrita, tanto 

en ámbitos de expresión xeral como en ámbitos específicos dos sectores produtivos de estudo do 
alumnado. 

● Valorar a cultura dos países de fala inglesa e as interrelacións coa cultura galega. 
 aloración dos proxectos nos que participou e incidencias. 

10 Programas específicos que lle corresponda coordinar 
ou desenvolver 
Valoración dos programas específicos do departamento e incidencias. 

11 Criterios e indicadores de calidade 
 

Obxectivo Indicador / Criterio de aceptación Resultados 
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. 
 

Nº 2/3 

 Das tres accións seguintes son levadas a cabo dúas: 
– Informar ao profesorado sobre os cometidos da 

coordinación e facerlles chegar a ubicación e 
utilidade da sección web da coordinación. A través 
dos medios necesarios e ao longo do curso. 

– Solicitar do profesorado a súa colaboración para que 
achegue recursos e fontes de información que 
incorporar á sección web da coordinación.  
O repositorio de materiais de actividades de 
formación conta con materiais novos en 3 
departamentos didácticos. 

– Solicitar información ao profesorado que permita 
avaliar as accións desenvolvidas dende a 
coordinación.  
Crear un contador de visitas que permita rexistrar 
datos das visitas realizadas á sección da 
coordinación na web. 
Incrementar o número de visitas ao longo do curso. 

As tres acción son realizadas con éxito, pero con 
matices. 
Informouse ao profesorado sobre cometidos da 
coordinación e o seu funcionamento (correos, 
reunións individuais con profesorado e xefaturas de 
departamento e participación en reunións de 
departamento. 
 
A achega de recursos e información por parte do 
profesorado sigue sendo baixa, especialmente cando 
falamos de información sobre actividades formativas 
que poidan interesar as diferentes familias e 
diversificar así a oferta formativa da sección na web. 
Houbo novas incorporacións de mateirias ao 
repositorio nos apartados de OUTROS  e no de 
SERVIZOS. 
 
Comezou a funcionar o contador de visitas. 
Incrementouse o número de visitas á sección web da 
coordinación dende o 1 de setembro ata o 21 de 
xuño: contabilízanse en formación 185 visitas, en 
innovación 142 visitas e en materiais formativos 164 
visitas. 
 

Obxectivo 2. Atender ás necesidades 
de formación do profesorado, 
facendo aflorar as necesidades, 
organizando actividades e animando 
á participación nos cursos e 
xornadas que se propoñan. 
 

Nº 3/3 

 As  tres  accións son levadas a cabo: 
– Programar algún curso de interese para o 

funcionamento do centro 
– Realizar  comunicación cara a cara co profesorado 

das diferentes familias profesionais dedicando tempo 
semanal nos dous edificios do centro.  

– Desenvolver actividades formativas de interese para 
o profesorado do centro.   
Nas actividades formativas levadas a cabo participa 
profesorado dos 6 departamentos didácticos 

 

As tres accións son levadas a cabo, con maticdes. 
 
Leváronse a cabo 5 cursos de interese para o 
funcionamento do centro no que participou 
profesorado de todos os departamentos. Participaron 
61 persoas. 
 
Realizouse comunicación cara a cara co profesorado 
das diferentes familias profesionais acudindo 
semanalmente ao edificio A. A visitas foron 
diminuindo no segundo e no terceiro trimestres. Esta 
dedicación foi maior no primeiro trimestre do curso, e 
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Obxectivo Indicador / Criterio de aceptación Resultados 
menor no terceiro trimestre pois o tipo de tarefas a 
realizar dende a coordinación así o aconsellaban. No 
primeiro trimestre había unha maior necesidade de 
dar a coñecer a coordinación e de recoller 
necesidades formativas. O segundo trimestre 
dedicouse en grande medida a xestionar actividades 
formativas e a seguir recollendo necesidades 
formativas. No terceiro  trimestre continua a xestión 
de actividades formativas e comeza o peche do curso 
recollendo datos para a memoria.  
 
Realizáronse 14 actividades formativas de interese 
para o profesorado do centro. Participan 5 dos 6 
departamentos didácticos (non participa profesorado 
de Dinamización de Idiomas). Participaron 47 
persoas. 
 
Un total de 65 persoas participaron nos 19 cursos. 

Fomentar o interese pola innovación 
 

Nº 3/3 
 

 As tres accións son levadas a cabo:  
– Recabar do profesorado, a través do correo e cara a 

cara, as experiencias de innovación que veñen 
desenvolvendo na aula 

– Informar e asesorar ao profesorado das 
convocatorias de proxectos de formación que teñan 
lugar ao longo do curso 

– Visibilizar os proxectos innovadores realizados no 
centro a través da súa reseña na sección web do 
centro, na memoria da coordinación e outros medios.  
Dase visibilidade a experiencias innovadoras de 4 
departamentos didácticos.  
Cada mes públicase unha noticia no facebook 
informando de algunha experiencia  de innovación 
que se estea  a desenvolver no centro 

As tres accións foron realizadas con éxito, pero con 
matices: 
 
As experiencias de innovación recabadas teñen a 
súa orixe fundamentalmente no departamento de 
Servizos, a continuación os departamentos Comercio, 
FOL e Administración.  
O reparto é desigual: Dos 16 proxectos coñecidos: 2 
xurden no departamento de Administración (un deles 
compartido co departamento de Comercio), 2 
desenvolvidos polo departamento de FOL, 2 levados 
a cabo polo departamento de Comercio (nun deles 
participa o departamento de Administración) , 12 
xurden no departamento de Servizos á comunidade 
(6 deles compartidos, co Grupo de Convivencia e coa 
Biblioteca Eduardo Blanco Amor), 4 levados a cabo 
polo Grupo de convivencia do CIFP Portovello 
(compartidos co departamento de Servizos) e 2 
desenvolvidos pola biblioteca Eduardo Blanco Amor 
(compartidos co departamento de Servizos) 
 
Enviáronse correos ao profesorado para informar 
sobre convocatorias e publicación na sección web 
das mesmas. Tamén houbo asesoramento individual 
e reunións coas xefaturas de departamento. 
 
 
Para visibilizar as experiencias innovadoras 
publicáronse 9 novas na web coa etiqueta de 
INNOVACION. Comezouse en outubro e rematouse 
en xuño. 
 
Outra medida para visibilizar as prácticas 
innovadoras será publicar esta memoria na web do 
centro (na sección da coordinación). 

 

12 Propostas de mellora para o seguinte curso 
 

CONCLUSIÓNS 
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• Adicouse un grande esforzo no primeiro trimestre do curso para informar ao profesorado sobre o 
funcionamento da coordinación e tamén da ubicación e utilidade da sección que ten a coordinación 
na web do centro, esta dedicación foi diminuindo no resto do curso. Non é posible incrementar os 
esforzos (horario da coordinación) nin recomendable (saturación do profesorado), polo que se 
continuará na mesma liña 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.  
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 que respecta a información de volta. 
O resultado é satisfactorio no incremento de visitas ás seccións da coordinación xa que dende o inicio 
do curso (data na que iniciou o contador de visitas) ata a fin do curso produciuse un incremento de 
visitas. Pero non é satisfactorio o resultado cando se comparan o número de visitas trimestre a 
trimestre, neste caso prodúcese un descenso. Haberá que averiguar as razóns, é posible que unha delas 
teña que ver coa diversidade da información que alí se atopa. 

• A participación do profesorado por departamentos na totalidade de actividades formativas 
desenvolvidas no centro foi a seguinte:  

 

• Profesorado do D. de Servizos participou en 12 das 19 actividades formativas (26 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Comercio participou en 10 das 19 actividades formativas (12 persoas 
participaron) 

• Profesorado do D. de Administración participou en 12 das 19 actividades formativas (13 
persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Formación e Orientación Laboral participou en 10 das 19 actividades 
formativas (7 persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Dinamización de Idiomas participou en 2 das 19 actividades 
formativas (5 persoas participaron) 

• Profesorado do D. de Información e Orientación Profesional participou en 2 das 19 
actividades formativas (2 persoas participou) 

 
Un total de : 65 persoas participaron nas actividades formativas desenvolvidas no centro. 

      
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 Profesional.  
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Leváronse a cabo 5 cursos de interese para o funcionamento (Acción 2) do centro no que participou 
profesorado de todos os departamentos. 
Destacar que a participación do profesorado nas actividades formativas de interese para o profesorado 
do centro (Acción 3), 14 cursos programados, foi nula no departamento de Dinamización de Idiomas e 
moi baixa (unha actividade formativa) no departamento de  Formación e Orientación profesional. 
 

• O resultado acadado é satisfactorio no número de experiencias innovadoras realizadas, pero non tanto 
na orixe das mesmas, reflectindo unha desigual implicación na innovación por parte dos diferentes 
departamentos (ou desigual implicación na comunicación das experiencias realizadas).  
Respecto ao número de experiencias segundo os departamentos implicados supón unha continuidade 
respecto ao curso 2017-2018. 
Dos 16 proxectos coñecidos: 2 xurden no departamento de Administración (un deles compartido co 
departamento de Comercio), 2 desenvolvidos polo departamento de FOL, 2 levados a cabo polo 
departamento de Comercio (nun deles participa o departamento de Administración) , 12 xurden no 
departamento de Servizos á comunidade (6 deles compartidos, co Grupo de Convivencia e coa 
Biblioteca Eduardo Blanco Amor), 4 levados a cabo polo Grupo de convivencia do CIFP Portovello 
(compartidos co departamento de Servizos) e 2 desenvolvidos pola biblioteca Eduardo Blanco Amor 
(compartidos co departamento de Servizos) 
Neste curso realizouse un esforzo por clarificar qué se entende por EXPERIENCIAS DE 
INNOVACION. Fíxose a través das xefaturas de departamento, explicando o concepto e solicitando 
a súa colaboración para transmitilo e para recoller e comunicar as experiencias de innovación 
realizadas polo profesorado. Non houbo bos resultados, as experiencias chegaron grazas ao contacto 
persoal co profesorado, motivo polo que se volve a salientar a importancia de visitar o edificio A 
todas as semanas. Sería conveniente que estas visitas se realizaran en diferentes días para non 
coincidir sempre co mesmo profesorado. 
Visibilizar as experiencias innovadoras, a través da súa publicación na web como novas de innovación, 
é unha boa medida para poñer en valor a INNOVACIÓN e dala a coñecer e por ese motivo convén 
continuar facéndoo. 
 
PROPOSTAS DE MELLORA 
● Incrementar os esforzos por dar a coñecer a posibilidade de financiación de actividades por parte 

da coordinación e difundir o protocolo de financiamento de actividades formativas para aqueles 
casos nos que a formación de balde ou financiada con recursos alleos non é suficiente 

● Revisar o protocolo de financiamento de actividades formativas nos departamentos 
● Incrementar os esforzos para atopar xeitos de mellorar a colaboración do profesorado para: 

o Dotar de materiais o repositorio 
o Achegar actividades de formación de interese 
o Achegar información sobre experiencia innovadoras 
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● Continuar a visitar o edificio A todas a semanas para contactar co maior número posible de 
profesoras e profesores. Ofrecendo información e axuda e solicitando colaboración. Sería 
conveniente que estas visitas se realizaran en diferentes días para non coincidir sempre co mesmo 
profesorado. 

● Reflexionar sobre o descenso trimestral de visitas as subseccións da coordinación na web. Uns 
dos motivos pode estar relacionado coa diversidade da información que alí se atopa. 

● Seguir a traballar para cubrir as necesidades do profesorado de nova incorporación: 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 

● Continuar coa tarefa de dotar de contidos o repositorio de materias e dar a coñecer a súa existencia 
e utilidade. Traballar para que todos os departamentos conten con materiais do seu interese. 

● Continuar a publicar as experiencias innovadoras na web como novas de innovación, como 
medida para poñer en valor a INNOVACIÓN e dala a coñecer.  

● Continuar a realizar reunións coas xefaturas de departamento co obxectivo de informar da 
coordinación e de acadar a súa colaboración.  Dedicar especial atención aos departamentos con 
baixa participación, tratando de coñecer as motivacións para mellorala. 

● Continuar o labor de informar ao profesorado do funcionamento da coordinación e da ubicación 
da súa sección na web. A través do correo, aproveitando as visitas ao edificio A, e no edificio B 
nalgunha reunión de departamento, nas reunións coas xefaturas de departamento etc. 

● Participar nun Proxecto de Formación Permanente do Profesorado que permita responder as 
necesidades de formación. Aproveitando que neste curso estivo funcionando un destes proxectos, 
incorporarse ao mesmo (a través de diferentes liñas) no vindeiro curso. 
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