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ACTIVIDADES MODALIDADES ASISTENTES DURACIÓN (h) OBSERVACIÓNS

PRESENCIAIS E 
MIXTAS

CURSO (CU) 15-50 20-100 h
• Coordinador do curso

• Agás cando as características da actividade ou o 

colectivo así o demanden.  

CONGRESO (CO) Segundo 
convocatoria 8-40 h

OBRADOIROS, XORNADAS E 
ENCONTROS 

Segundo 
convocatoria 8-19h

PROXECTOS DE FORMACIÓN EN 
CENTROS (P)

≥ 10 
Agás cando a actividade o 
requira ou o número total 
de profesores no centro e 
inferior a 10.  

30-75 h

• Asesor de formación da Consellería

• Coordinador:  htotais = horas + 30%.

• Colaborador:   máx 30% h (P, S)  


máx 20% h (GT)

• Traballo individual:   ≤ 25% h (P)     


   ≤ 20% h (S)   


   ≤ 30% h (GT)

• Memoria final.

SEMINARIOS (S) 8-20 20-50 h

GRUPO DE TRABALLO (GT) 3-10 20-50 h

EN REDE CURSOS ≥ 25
20-150 h 

Máx 10h/semana

• Coordinador do curso:  
• Tarefas: ≥ 80% h totais.

• Titores: 1 Titor por cada 25-50 participantes.

• Proxecto final. 
• Matrícula: máximo 1 curso en rede a vez.

Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das 
actividades de formación permanente do profesorado en Galicia

FORMACIÓN



 

FORMACIÓN
REQUISITOS DAS ACTIVIDADES PARA O SEU RECOÑECEMENTO E CERTIFICACIÓN

ACTIVIDADES REQUISITOS

PRESENCIAIS E MIXTAS

Duración mínima 8 h. ( aos relatores e aos titores pódeselle certificar menos de 8h)

Certificación máxima diaria: 


Días lectivos: 4h/día; 

Días NON lectivos: 8h/día (Agás autorizacións expresas)

Seminarios, Proxectos e Grupos de Traballo: 2-4 h/día


Certificación mínima diaria: 2h/día

Congresos: pódese certificar como asistente e ponente se a ponencia  ≤ 15% h totais do congreso 
Con carácter xeral as actividades serán fora do horario lectivo.

Polo menos o 70% dos participantes ten que ser profesorado prestando servizos en centros 
sostidos con fondos públicos. 
Faltas de asistencia: máximo dun 15% das horas presenciais.

Mínimo de participantes: 15

EN REDE
Certificado: con avaliación positiva no 80% das tarefas propostas. 
Mínimo de participantes : 25

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS: 

๏ 10h de formación equivalen a 1 credito.

๏ Sexenios: eerán recoñecidos de oficio. Para isto deben constar no Rexistro de Formación do Profesorado as 100h esixidas.

๏ Actividades desenvoltas noutras Comunidades Autónomas: deben ter o recoñecemento da administración educativa de dita comunidade



  

FORMACIÓN
ACTIVIDADES EQUIPARABLES ÁS DE FORMACIÓN PERMANENTE

ACTIVIDADE CERTIFICACIÓN (h) OBSERVACIÓNS

PROXECTOS INVESTIGACIÓN Máximo 100 h / ano

Só si pertencen a: 
• Administración Autonómica, estatal ou europea.

• Programas de investigación de universidades. 


Duración mínima do proxecto :1 ano.

ORGANIZADA POR 
UNIVERSIDADES Máximo 150 h

Diploma: asinado polo reitor ou vicereitor competente ( de formación).

Incluense aquí os cursos de postgraos.

TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS 300 h Títulos universitarios oficiais: graos, Posgraos, Diplomaturas, enxeñerias, etc… 
diferentes aos alegados para o ingreso no corpo

OUTRAS TITULACIÓNS 100 h Títulos: FP Técnico Superior; Ensinanzas artísticas, idiomas e deportivas.

REALIZADA NO EXTRANXEIRO - Organización: organismos oficiais, universidades ou institucións recoñecidas.

PROGRAMAS INTERNACIONAIS

Máximo 50 h

Impulsados polas administracións educativasPROXECTOS DE INNOVACIÓN

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

TITORIA E COORDINACIÓN

Das prácticas que habiliten para o exercicio da función docente 
Da fase de prácticas dos concursos-oposición aos corpos docentes. 
Das prácticas de estudantes universitarios en centros educativos. 

Máximo: 1 titoría por ano

NA ADM. EDUCATIVA 20h/ano ou 5h/trim. Postos de traballo na administración educativa




