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Plan de formación 2021. 

Bases para a presentación de propostas formativas do CEESG.  

 

 

1. OBXECTO 

As presentes bases regulan a selección das propostas da Bolsa 

de Formación en liña que se levarán a cabo durante o ano 2021 no 

seo do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia. 

 

 

2. REQUISITOS DAS SOLICITANTES 

Poden presentar as súas propostas educadoras e educadores 

sociais colexiadas/os no Ceesg ou en calquera outro colexio 

profesional do estado. 

Tamén poderán presentar propostas entidades ou empresas 

xestionadas por educadoras/es sociais, sempre que as persoas 

docentes sexan educadoras/es sociais colexiadas/os.  

Non poderán presentar propostas as compoñentes das Xuntas 

de Goberno dos colexios galego nin do estado. 

As propostas poderán incluír varias e varios docentes; neste 

caso será requisito que polo menos a metade delas estean colexiadas. 

 

 

3. REQUISITOS DAS ACCIÓNS FORMATIVAS 

A modalidade formativa debe ser en liña polo que as entidades 

ou persoas docentes deberán dispoñer dunha plataforma virtual para 

o desenvolvemento. 

A duración da acción formativa debe ser de 20 horas como 

mínimo. 
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4. SELECCIÓN 

O Ceesg valorará as propostas recibidas en base aos seguintes 

criterios:  

1. Calidade técnica e metodolóxica. 

2. Experiencia profesional e formación das persoas formadoras. 

3. Pertinencia dos contidos formativos. 

4. Viabilidade económica. 

De entre as propostas recibidas escolleranse dúas como mínimo, 

aínda que a convocatoria podería quedar deserta no caso de que non 

se acade calidade suficiente. 

 

5. RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

O labor docente será retribuído, previa presentación de factura 

ao Ceesg. O prezo que se indique na proposta presentada deberá 

incluír todos os gastos, incluídos impostos. 

 

6. ORGANIZACIÓN DOS CURSOS 

6.1. Corresponde ao persoal/entidade docente:  

a) Dispoñer dunha plataforma de formación en liña. 

b) Impartir a acción formativa de acordo coa súa proposta ou coas 

modificacións que se acorden co Ceesg. 

c) Atender as indicacións do Ceesg en canto a posibles cuestións 

organizativas. 

d) Elaborar un informe de avaliación do desenvolvemento do curso 

no prazo máximo de 15 días dende o seu remate.  

e) Emitir factura.  

A persoa ou persoas seleccionadas para impartir a docencia 

deberán cumprir, baixo a súa exclusiva responsabilidade, as 

disposicións vixentes en materia fiscal, laboral, de Seguridade Social, 
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de Prevención de Riscos Laborais, e de Proteccións de Datos de 

Carácter Persoal.  

 

6.2. Corresponde ao Ceesg:  

a) Difundir a acción formativa. 

b) Definir as datas e horarios da acción formativa (a/o docente 

pode facer unha proposta).  

c) Xestionar as inscricións e confeccionar a listaxe de alumnado.  

Expedir os diplomas de asistencia.  

O Ceesg poderá anular a acción formativa nos supostos 

recollidos na súa normativa específica sobre formación. 

 

 

7. PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES 

As solicitudes presentaranse enviando cuberta a 

servizos.colexiais@ceesg.gal a ficha de proposta segundo o modelo 

que está dispoñible na web do Ceesg xunto ao curriculum da persoa 

ou persoas docentes. 

O prazo de envío será ata o 8 de xaneiro de 2021. 

 

 

Ceesg, decembro 2020 
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