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centro de formación RECURSOS

escola de
DOCENTESPROGRAMACIÓN

FEBREIRO 2016

Formación Express para profes novatos/as
10h, 2627 FEBREIRO

Impartido por Julio González Troncoso, profesional cunha
ampla traxectoria na docencia. Formador Ocupacional.

Dirixido a profesionais que se queren dedicar á

docencia da formación profesional para o emprego.

Modalidade: PRESENCIAL

Prezo: 50€

Lugar de impartición: aula do Centro de Formación RECURSOS

Prazo de inscrición: ata o 19 de febreiro

OBXECTIVO

CONTIDOS

Píldora Express para un/ha docente
novata que busque a súa rápida
incorporación ó sector da docencia,
principais puntos a revisar antes de entrar
na aula.

O ABC da clase
Oratoria Express
Medios á túa disposición
Organización e seguemento
Control sobre a situación xeral

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2


centro de formación RECURSOS

escola de
DOCENTESPROGRAMACIÓN

MARZO 2016

Cómo facer unha programación efectiva e real

10h, 1112 MARZO

Modalidade: PRESENCIAL

Prezo: 50€

Lugar de impartición: aula do Centro de Formación RECURSOS

Prazo de inscrición: ata o 4 de marzo

Coñecemento do programa
Adaptación ó tempo de clase
Xestión de imprevistos
Control  de tempos
Medición de resultados

Dseñar unha programación para unha
acción formativa, recoñecer  as
capacidades que se pretenden e buscar
os elementos esenciais a desenvolver na
aula, diferenciando niveis e esixencias, así
como traballos complementarios.

CONTIDOS

OBXECTIVO

Dirixido a profesionais que se queren dedicar á

docencia da formación profesional para o emprego.

Impartido por Julio González Troncoso, profesional cunha
ampla traxectoria na docencia. Formador ocupacional.

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2


centro de formación RECURSOS

escola de
DOCENTESPROGRAMACIÓN

MARZO 2016

150h, 8 MARZOFormación para a Igualdade

Impartido por Sandra Ordóñez e Sofía Riveiro, docentes de
Recursos con ampla experiencia na formación para a

igualdade.
Dirixido a profesionais que se queren dedicar á

docencia da formación profesional para o emprego.

OBXECTIVOS

CONTIDOS

Adquirir coñecementos básicos en materia de
igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes para deseñar e executar actividades
formativas relacionadas co xénero..
Coñecer o contexto de actuación e realizar
materiais formativos propios.

Conceptos clave
Feminismo e Igualdade
Contexto normativo e político
A Igualdade no imaxinario social
Estratexias para a formación en
igualdade
Proxecto formativo

Modalidade: EN LIÑA

Prezo: 150€

Lugar de impartición: plataforma de teleformación RECURSOS

Prazo de inscrición: ata o 1 de marzo de 2016



centro de formación RECURSOS

escola de
DOCENTESPROGRAMACIÓN

MARZO 2016

Docente E-Learning 100h, 15 MARZO

Modalidade: EN LIÑA

Prezo: 150€

Lugar de impartición: plataforma de teleformación RECURSOS

Prazo de inscrición: ata o 9 de marzo de 2016

Teorías da aprendizaxe e modalidade
de formación.
Planificación da formación en liña.
Plataformas de teleformación: Moodle
Recursos e ferramentas
complementarios.
Avaliación da formación en liña.

Adquirir as competencias necesarias para
deseñar, planificar, desenvolver e avaliar
accións formativas en liña a través da
plataforma Moodle.
Manexar distintos recursos e ferramentas
para enriquecer a teleformación.

CONTIDOS

OBXECTIVOS

http://www.recursosgalicia.es/formacion/

Dirixido a profesionais que se queren dedicar á

docencia da formación profesional para o emprego.

Impartido por Sandra ordóñez e Sofía Riveiro, docentes
de Recursos con ampla experiencia na teleformación.

http://www.recursosgalicia.es/formacion/


centro de formación RECURSOS

escola de
DOCENTESPROGRAMACIÓN

ABRIL 2016

Deseño e corrección de probas de avaliación (D)

10h, 1516 ABRIL

Impartido por Julio González Troncoso e Pepe
Núñez, profesionais con ampla traxectoria na docencia.

Dirixido a profesionais que se queren dedicar á

docencia da formación profesional para o emprego.

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2

OBXECTIVO

CONTIDOS

Destacar e traballar a importancia de
desenvolver boas probas de control e
avaliación sobre o alumnado, así como a
unificación de criterios e normas de
corrección fronte ós grupos, e as vantaxes
da imaxe corporativa na súa preparación

Como preparar un exame
Modelos previos e personalización
Uniformidade de criterios
Correción profesional e avaliativa
Aspectos a ter en conta, perfil persoal

Modalidade: PRESENCIAL, DUAL (DOUS PROFES EN AULA)

Prezo: 60€

Lugar de impartición: aula do Centro de Formación RECURSOS

Prazo de inscrición: ata o 8 de abril

docencia
DUAL

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2


centro de formación RECURSOS

escola de
DOCENTESPROGRAMACIÓN

ABRIL 2016

Resolución de conflitos na aula (D)
8h, 2930 ABRIL

docencia
DUAL

Modalidade: PRESENCIAL, DUAL (DOUS PROFES EN AULA)

Prezo: 60€

Lugar de impartición: aula do Centro de Formación RECURSOS

Prazo de inscrición: ata o 22 de abril

Análise dun grupo
Xestión de Líderes
Casos extremos e qué facemos
Quén se encarga de sancionar ou
controlar?
Hai solucións en cada caso?

Traballar o trato co alumnado e entre os
membros do grupo de docentes, anticiparse
aos conflitos, resolver os existentes e
xestionar os grupos de traballo.
Analizar casos prácticos.

CONTIDOS

OBXECTIVOS
https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2

Dirixido a profesionais que se queren dedicar á

docencia da formación profesional para o emprego.

Impartido por Julio González Troncoso e Pepe
Núñez, profesionais con ampla traxectoria na docencia.

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2


centro de formación RECURSOS

escola de
DOCENTESPROGRAMACIÓN

MAIO 2016

CoDocencia, impartición en parellas (D)

10h, 1314 MAIO

Impartido por Julio González Troncoso e Pepe
Núñez, profesionais con ampla traxectoria na docencia.

Dirixido a profesionais que se queren dedicar á

docencia da formación profesional para o emprego.

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2

OBXECTIVOS

CONTIDOS

Coñecer novos métodos de formación,
innovación na aula, xesetión de coñecementos
comparados e debate na formación sobre os
distintos puntos de vista para un criterio propio.
Analizar vantaxes e inconvenientes de
dous/dúas docentes na aula.

Modelos clasicistas e inmóbiles
Tendencias de cambio
Novos retos e obxectivos
Cómo coordinar unha clase estándar
Previsión de situacións

Modalidade: PRESENCIAL, DUAL (DOUS PROFES EN AULA)

Prezo: 60€

Lugar de impartición: aula do Centro de Formación RECURSOS

Prazo de inscrición: ata o 6 de maio

docencia
DUAL

https://goo.gl/maps/98FEvJyrrcK2


escola de
DOCENTES
centro de formación RECURSOS

981 558 374
info@recursosgalicia.es

FORMACIÓN EXPRESS PARA PROFES

NOVATOS/AS 

CÓMO FACER UNHA PROGRAMACIÓN

EFECTIVA E REAL

FORMACIÓN PARA A IGUALDADE

DOCENTE ELEARNING

DESEÑO E CORRECCIÓN DE PROBAS

DE AVALIACIÓN

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS NA AULA

CODOCENCIA, IMPARTICIÓN EN

PARELLAS

10h, 26-27 FEBREIRO

10h, 11-12 MARZO

150h, 8 MARZO

100h, 15 MARZO

10h, 15-16 ABRIL

8h, 29-30 ABRIL

10h, 13-14 MAIO

Elixe! A TÚA

FORMACIÓN
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FOLLA DE INSCRICIÓN 

NOME E APELIDOS:        

DNI:       DATA DE NACEMENTO:       

TITULACIÓN:       EXPERIENCIA PROFESIONAL:       

DIRECCIÓN:       C.P.:       

LOCALIDADE:       PROVINCIA:       

TELÉFONO/S:       MAIL:       

 
PÍLDORAS FORMATIVAS 
 
Prazo de inscrición ata UNHA SEMANA ANTES DE CADA PÍLDORA FORMATIVA 
O prezo de cada píldora  é de 50€; a formación dual (D) é de 60€. 
É necesario ter un mínimo de 10 inscricións por formación. 

 Formación Express para 
docentes novatas/os 

26-27 febreiro 
50€ 

Deseño de probas de 
avaliación (D) 

15-16 abril 
60€ 

 Resolución de conflitos na 
aula (D) 

29-30 abril 
60€ 

 Programacións Efectivas 
e Reais 

11-12 marzo 
50€  Codocencia, impartición 

en parellas (D) 
13-14 maio 
60€ 

FORMACIÓN EN LIÑA 
 
É necesario ter un mínimo de 5 inscricións por formación. 

 Formación para a Igualdade 8 marzo – 31 maio. 150€ 

 Docente E-Learning 15 marzo – 31 maio. 150€ 

Número de Conta  

ABANCA  ES64 2080 - 0386 - 32 - 3040011692 [ingreso ou transferencia] 

BANCO PASTOR   ES73 - 0238 -  8195 -  68 - 0600089624 [ingreso ou transferencia] 

 
Enviar a ficha xunto co recibo da transferencia bancaria a Recursos Galicia, S.L. por fax número 
981 526 905  ou por mail info@recursosgalicia.es 
 

 Acepto as condicións de contratación dos cursos indicados no reverso desta folla. 
 

 De conformidade coa lei 15/99, vostede accede a que "Recursos Galicia, SL" sexa responsable do ficheiro onde 
constan os seus datos de carácter persoal. Ditos datos son utilizados única e exclusivamente para a actividade 
profesional de "Recursos Galicia, SL" Todo iso comunícaselle a fin e efecto de que poda vostede exercitar os dereitos de 
oposición, acceso, rectificación e cancelación dos seus datos, dirixíndose por escrito ao responsable a Rúa Mª Ángeles 
de la Gándara, 32  Polígono de Boisaca - Área Empresarial do Tambre Cp. 15890 Santiago de Compostela - A Coruña; 
ou chamando por teléfono ao 981 558 374; ou enviando un mail a info@formacionytrabajo.com co asunto Baixa 
 

 Non desexo recibir email con información sobre as actividades e/ou servizos da entidade. 
 
 
 
 
FIRMA INSCRITO/A:       

escola de 

DOCENTES 

mailto:info@recursosgalicia.es
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CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN DOS CURSOS  

A contratación da FORMACION impartida por RECURSOS réxese polas condicións que se indican a 
continuación.  

 1. A Persoa Contratante deberá matricularse, cubrindo a “Ficha de Inscrición” ou  “Ficha de Preinscrición” 
no seu caso,  da forma máis completa posible e enviando a documentación que se lle solicita nela ao fax 
981.52.69.05 ou ben ao correo electrónico info@recursosgalicia.es  

2. RECURSOS poderá non aceptar solicitudes de inscrición, en función dos criterios de aceptación que, en 
cada momento, teña establecidos ou por razóns técnicas, sendo comunicados ás persoas interesadas a 
través del correo electrónico ou outro medio que establecera a persoa contratante  

3. A Persoa Contratante deberá realizar o ingreso dos dereitos de matrícula e reserva de praza no número 
de conta indicado na ficha de inscrición, incluíndo o seu nome e apelidos no concepto. 

4. A inscrición nos Cursos non será firme: 

 Nos cursos nos que non sexa necesario a reserva de praza, ata non se efectuar o ingreso do 
importe da matrícula ou o prazo correspondente antes do inicio do curso 

 Nos casos nos que é necesaria a previa inscrición e reserva de praza, ata non se ingresar o 
importe correspondente á reserva, indicado na ficha de inscrición e/ou os prazos 
correspondentes.  

5. Se unha vez matriculada nun curso A Persoa Contratante, decide non realizar a formación, non terá 
dereito á devolución do importe da reserva de praza ou matrícula. Unicamente se devolverá o devandito 
importe no caso de que o curso non se imparta por razóns imputables a RECURSOS, é dicir, por non formar 
grupo, por cambio de datas e/ou horarios, imposibilidade do equipo docente... 

6. No caso de que o alumno/a queira darse de baixa nun curso, unha vez que este empece, non se lle 
devolverá o importe da matrícula nin os prazos pagados. 

No mesmo suposto tampouco se trasladará a praza a outra edición nin a outro curso 

7. RECURSOS expedirá un Diploma do curso, cando a Persoa Contratante supere os criterios de avaliación 
indicados na guía do curso (actividades, exercicios, asistencia...) 

Co obxecto de non incrementar o prezo da matrícula, o Diploma do Curso será enviado por Correo Postal 
Ordinario, ao domicilio indicado no formulario de inscrición. As persoas interesadas en recibir o Diploma 
por Correo Postal Certificado deberán comunicalo a RECURSOS (info@recursosgalicia.es) antes da 
finalización do curso e aboar, previamente ao seu envío, a cantidade de 6 euros. 

En caso de que a Persoa Contratante solicite que se lle envíe o diploma por segunda vez, xa sexa por 
perda ou extravío do documento, ou calquera outro motivo, existen tres alternativas: 

- RECURSOS expedirá unha copia, que será remitida por Correo Postal Certificado, logo de pagamento 
polo solicitante de 12 euros, en concepto de emisión, xestión e envío. 
- RECURSOS expedirá unha copia que poderá ser recollida en horario de oficina, sen custo ningún. 
- RECURSOS enviará copia do diploma, asinada e selada, ao correo electrónico da Persoa Contratante, 
sen custo ningún. 

8. As direccións de correo electrónico das persoas matriculadas nos cursos de RECURSOS serán 
incorporadas á base de datos de RECURSOS GALICIA SL. A partir dese momento, recibirán información 
periódica das actividades da Entidade. En caso de non querer recibir información debe indicalo na 
casiña correspondente da folla de inscrición. 

9. A inscrición nun Curso supón a aceptación destas condicións. 

mailto:info@formacionytrabajo.com

