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10 º ANIVERSARIO DO SEMINARIO DE ATENCIÓN EDUCATIVA Ó ALUMNADO INMIGRANTE 
EXPERIENCIA E INNOVACIÓN 

 

O Seminario Nacional de Atención Educativa ó Alumnado Inmigrante, que celebrou os días 11 e 

12 de novembro de 2016 a súa décima edición sobre “a xestión da diversidade cultural dende a 

orientación no sistema educativo”, consolidouse como un foro estable sobre experiencia e innovación 

na atención educativa á diversidade cultural, coa participación de universidades, centros educativos, 

asociacións de profesores e axencias cívico-sociais. 

A base desta actividade, que reúne cada ano a decenas de profesores da ensinanza non 

universitaria, e incluso a alumnos de grao e máster, está ligada a unha demanda realizada dende os 

mesmos centros escolares e asociacións de profesores tendo en conta o auxe da inmigración no país, 

o cal requiría de coñecementos, estratexias, técnicas e recursos de todo tipo cos que poder xestionar 

as necesidades de atención educativa ante a continua chegada de familias dende outras latitudes. 

É un feito que o Seminario conseguiu ampliar e fortalecer os canles de colaboración entre 

investigadores e profesionais da educación que están traballando en dimensións prácticas da 

atención educativa ó alumnado de orixe inmigrante, 

ampliou o coñecemento e a posta en valor de 

proxectos educativos vinculados á xestión da 

diversidade cultural, contribuíu á difusión de ideas e 

proxectos socio-educativos asociados á mellora 

organizativa e curricular dos centros de ensinanza, e 

fomentou a participación dos profesionais da 

educación que desenvolven programas en centros 

para que poñan en valor as experiencias e as boas 

prácticas que realizan. 

Dende a celebración no ano 2006 do I 

Seminario Nacional, os temas abordados foron de 

diversa índole, centrándose, sobre todo, na atención ó alumnado inmigrante nos centros escolares; a 

xestión socioeducativa da inmigración dende a Administración local; a atención ó alumnado 

inmigrante en sociedades bilingües; a mediación e xestión educativa da diversidade cultural; a 

educación, a diversidade cultural e o pluralismo relixioso; a educación na diversidade dende as 

Ciencias Sociais; e a educación na diversidade dende a orientación. 

É por iso que o grupo de investigación ESCULCA e a Rede RIES xa están traballando na 

seguinte edición co obxectivo de mellorar as oportunidades para o logro de maiores cotas de 

equidade e inclusión ma nosa sociedade, non sen antes agradecer os apoios institucionais recibidos 

nesta década, e o recoñecemento como actividade de formación permanente do profesorado non 

universitario por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
 

Miguel Anxo Santos Rego 

Presidente do Comité Organizador 

Coordinador da Rede RIES 

Director do Grupo de Investigación ESCULCA 

Universidade de Santiago de Compostela
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INTRODUCIÓN 

O actual contexto no que se 

desenvolve o mercado laboral e produtivo 

está marcado por unha crecente 

internacionalización e globalización 

económica, debido ó auxe do capitalismo 

como modo de produción dominante a 

nivel mundial. Igualmente, os cambios 

operados a raíz da revolución tecnolóxica 

afectan excesivamente ás organizacións 

empresariais e ós propios traballadores, 

que deben adaptarse a estas 

transformacións de forma constante e 

eficaz. Un dos cambios máis evidentes, ó 

noso xuízo, é o aumento da demanda de 

traballadores máis e mellor cualificados 

para afrontar con éxito ditas 

transformacións. 

Neste contexto, a formación 

continua (FC) ou formación na empresa 

xoga un papel relevante na adaptación das 

competencias profesionais dos 

traballadores ós requirimentos do 

mercado laboral, e na modernización de 

todos os elementos da empresa, co fin de 

aumentar a súa competitividade e, por 

conseguinte, a da economía dun país. De aí 

que os sistemas formativos e educativos 

de todos os países, e en especial do Estado 

español, deban adaptarse ás demandas do 

mundo produtivo e da sociedade actual.  

Ante estas consideracións 

iniciais, vimos ineludible analizar a 

formación continua como elemento clave 

nas medianas e grandes empresas na 

Comunidade Autónoma de Galicia desde 

dos perspectivas: dun lado, coñecer as 

súas características principais (modelos, 

prácticas, metodoloxías, formadores...) de 

modo que sexa posible establecer como se 

atopa esta cuestión; de outro, delimitar o 

concepto de boas prácticas en xeral e de 

boas prácticas en formación continua en 

particular, chegando a identificar aquelas 

experiencias ou prácticas que poidan ser 

consideradas excelentes no contexto 

empresarial gallego.  

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

Ó achegarnos a unha realidade 

estudada non marco das Ciencias Sociais e 

da Educación, como é a realidade 

formativa e laboral, quixemos utilizar 

unha metodoloxía de carácter mixto 

(cualitativa e cuantitativa) dende un 

enfoque descritivo e non experimental. 

Deste xeito, creáronse ad hoc para este 

estudo dous instrumentos que respondían 

a esta formulación: unha entrevista 

semiestructurada, dirixida a expertos do 

ámbito da formación na empresa en 

Galicia, e un cuestionario para 

cumprimentar polos responsables de 

formación de medianas e grandes 

empresas da nosa autonomía. Cada un 

deles cobre unha das liñas metodolóxicas 

que se pretenderon abarcar con esta 

investigación. 

No caso dos expertos, puidemos 

entrevistar a 9 en total, de moi diversa 

procedencia (administración educativa, 

profesionais da formación, 

traballadores/formadores en empresa, 

sindicatos e empresas, etc.). Pola súa 

banda, tendo en conta uns criterios 

previos de selección de organizacións 

participantes, a nosa mostra de 

investigación quedou conformada por 

unha mostra probabilística simple, cun 

total de 285 empresas e unha mostra 

estratificada segundo estrato de 

traballadores e sectores produtivos 

incluídos finalmente. 

Tabla 1. Muestra estratificada 

 
SECTOR 

2RIO 

SECTOR 

3RIO 

SECTOR 
CONSTR. 

TOTAL 

50 a 99 
asalariados 

56 85 15 156 

100 a 199 
asalariados 

24 41 8 73 

200 a 499 
asalariados 

13 24 1 38 

500 ou 
máis 
asalariados 

3 14 0 17 

TOTAL 
(sectores) 

96 164 24 284* 

*Sumar unha cifra máis para chegar a 285 (en 

mostra probabilística de carácter simple  

realizouse aproximación á cantidade decimal 

resultante). 

 

 

 

Tras a fase de recollida de 

información a través dos cuestionarios, 

recibimos un total de 118 correctamente 

cumprimentados. Esta sería a mostra 

conseguida ou mostra produtora de datos. 

Como apuntamento informativo, faremos 

alusión á mostra de empresas conseguida 

atendendo ó sector produtivo: 55 

empresas en total para o sector 

secundario, 54 empresas para o sector 

terciario e, finalmente, 9 para o sector da 

construción. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

Tendo en conta os datos 

solicitados a través dos instrumentos de 

investigación, podemos destacar que a 

contorna empresarial de Galicia 

caracterízase pola predominancia das 

Pequenas e Medianas Empresas (PEME) 

por encima de compañías máis grandes. É 

o sector secundario o que máis empresas 

aglutina, aínda que tamén atopamos un 

amplo número delas no sector terciario.  

Os cadros de persoal das 

medianas e grandes empresas adoecen de 

presenza feminina e, cando esta se 

produce, sitúase fundamentalmente na 

categoría de operarios ou persoal 

administrativo. A nivel xeral, o conxunto 

de traballadores posúe unha cualificación 

acorde á súa posición ou categoría. 

A mediana e gran empresa 

galega é formadora e parece que se trata 

dunha tendencia á alza. Planifican a súa 

formación a través dun Plan concreto 

anual, deseñado segundo as necesidades 

dos traballadores (comunicadas polos 

mandos intermedios ou directores de 

cada área).  O perfil do traballador 

formado é o dun operario (cun nivel 

educativo básico obrigatorio) que 

recibiría a formación a través de cursos 

(teórico/prácticos) de temática vinculada 

á prevención de riscos, saúde, seguridade 

laboral e medio ambiente, así como nas 

novas formas de produción segundo o 

sector. 
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Será un formador interno quen 

imparta os contidos, habitualmente de 

maneira presencial no seu posto, sen 

descartar a participación de formadores 

externos en determinados casos. Esta 

formación caracterízase pola súa curta 

duración, xa que normalmente son cursos 

de entre 3 e 12 horas, dentro do horario 

laboral. 

A formación continua que se 

realiza nas empresas galegas asume como 

obxectivo principal o de satisfacer aos 

clientes e dirixirse á produción e 

resultados por encima do recurso 

humano. Así mesmo, non posúe un reflexo 

claro nas estruturas organizacionais, xa 

que, aínda que a maior parte das 

empresas posúe un Departamento de 

Recursos Humanos, que realiza as 

funcións formativas, moi poucas ou case 

ningunha posúe unha estrutura dedicada 

á formación exclusivamente. Tampouco se 

percibe a figura do pedagogo/a laboral 

como axente principal no deseño e 

manexo dos procesos didácticos dentro da 

empresa. 

As actuacións formativas 

vincúlanse estreitamente coa actividade 

empresarial, e no seu maior parte trátase 

de formación bonificada dende as 

institucións responsables. O 

recoñecemento destas actuacións 

realízase mediante diplomas, 

fundamentalmente para os participantes, 

nos que se certifica a superación da 

formación recibida. 

No caso das boas prácticas, 

destacar que se estableceu unha 

definición concreta deste termo, para o 

ámbito da formación na empresa, ademais 

duns criterios para valorar e identificar 

calquera práctica, experiencia, 

aprendizaxe ou labor neste contexto 

formativo. 

CONCLUSIÓNS 

As conclusións más relevantes, 

tras a análise dos resultados obtidos, 

serían as seguintes: 

 

 

 

 

Desvalorización do modelo 

español de formación continua en canto 

aos procesos de diálogo social e á pugna 

de poder existente entre os tres actores 

implicados (sindicatos, patronal e 

goberno). Precísase a recuperación de 

procesos de negociación pasados e unha 

descentralización do modelo cara as 

Comunidades Autónomas. 

As empresas de maior tamaño 

son as que contan con máis mulleres nos 

seus persoais, as cales non adoitan 

situarse nos niveis máis elevados da 

xerarquía (mandos ou directivas). 

Cúmprese a ecuación 

«formación - categoría laboral» en canto a 

que o conxunto de traballadores en xeral 

posúe unha cualificación inicial acorde a 

súa posición ou categoría dentro da 

empresa. Con todo, é de destacar que 

entre o persoal técnico das empresas 

predominen as titulacións universitarias 

en lugar de títulos de Formación 

Profesional. 

Non existe unha cultura 

formativa na empresa española, nin por 

parte de traballadores nin de 

empresarios. Estes últimos non apostan 

claramente pola súa propia formación e a 

dos seus empregados, xa que os seus 

beneficios non se aprecian de maneira 

inmediata ou se obteñen moi a longo 

prazo. No caso dos traballadores, aínda 

non se decataron da necesidade de 

actualizar os seus coñecementos. É 

necesaria unha sensibilización respecto 

diso desde os poderes públicos. 

A formación dos mandos 

intermedios e directivos percíbese como 

insuficiente. O foco da formación ponse 

fundamentalmente nos operarios ou 

persoal administrativo, quedando 

relegada a un segundo plano a 

actualización das cualificacións do persoal 

directivo (mandos e alta dirección). 

-É necesario un impulso á figura 

do Pedagogo dentro das organizacións e 

das empresas, como principal figura 

coñecedora dos procesos didácticos e de  

 

 

 

 

tratamento do recurso humano. Esta 

cuestión podería desenvolverse dende 

unha colaboración máis estreita entre 

Universidade e empresa.  

A certificación e o 

recoñecemento da formación realízase 

case exclusivamente aos participantes da 

formación, deixando de lado aos 

formadores. A formación, impartida ou 

recibida, debería ser un incentivo de 

mellora para os traballadores e 

formadores, recoñecida de maneira 

conveniente sexa cal sexa o caso. 

-O deseño da formación (e por 

conseguinte, o seu recoñecemento e 

certificación) debería ter en conta as 

cualificacións presentes no sistema 

educativo e formativo español. Non é que 

os diplomas ou certificados en si mesmos 

sexan homologables, senón que é a 

formación a que debe estar homologada, é 

dicir, deseñada en base a unhas 

competencias e cualificacións profesionais 

recoñecidas e organizadas de maneira 

oficial no Sistema Nacional de 

Cualificacións Profesionais (SNCP) e no 

Catálogo Nacional, co consecuente 

afianzamento do Sistema de Formación 

Profesional no noso país e a apertura de 

posibilidades formativas á cidadanía. 

Existencia dunha serie de 

empresas na Comunidade Autónoma de 

Galicia con experiencias que puideran ser 

catalogadas de boas prácticas segundo a 

definición, criterios e análises realizado  

nesta investigación.  

Son varias as propostas 

realizadas en base aos resultados e 

conclusións ás que chegamos tras o 

traballo de investigación. Algunhas delas 

consisten en mellorar os procesos xa 

establecidos a nivel gobernamental, 

outras simplemente en canto á formación 

dentro da propia empresa. Non obstante, 

todas están claramente interrelacionadas.  

Igualmente, ábrense novas vías 

de estudio: afondar nos casos de 

empresas con boas prácticas, abordar  
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a perspectiva dos traballadores/as sobre a 

formación (características, satisfacción, 

cambios necesarios, implicacións...), 

situación dos formadores de formación 

continua (perfil, posicionamentos, 

formación inicial, mellora da súa 

cualificación...), etc. 
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É verán, o sol empeza a quentar as rúas e, chegamos! 

Estamos fronte ao Conservatorio Profesional de Música de 

Tuy, cheas desa sensación que che invade cando empezas 

algo novo, ilusionadas por un novo proxecto, pero sobre todo 

felices de debuxar sorrisos en cada unha das caras coas que 

nos imos a ver durante as próximas dúas semanas.  

Subimos as escaleiras e todo está disposto, a aula 

enche de luz,  os materiais a punto e os nenos e nenas 

desexando empezar xunto a profesores  e alumnas do 

conservatorio.  Toca despedirse dos pais, nais, avoas? e entrar 

no que será un novo mundo, un mundo onde non hai 

diferenzas, onde ti e eu somos iguais, eu aprendo de ti e ti de 

min porque todos somos especiais. 

Música en movemento é un proxecto de enfoque 

inclusivo que nace no grupo de investigación GIES-10 onde 

nenos/as de entre 4 e 10 anos con diferentes problemáticas 

de comunicación e habilidades sociais desenvolveranse a 

través do xogo e diversas linguaxes artísticas. O obxectivo do 

programa é promover a adquisición de habilidades de 

comunicación e interacción social a través da música, a 

dramaterapia e a expresión corporal. A adquisición de 

adecuadas habilidades sociais na infancia é esencial para o 

desenvolvemento integral do individuo. As primeiras 

relacións son moi importantes porque determinan en gran 

parte, a súa personalidade e autoestima. Un déficit nas 

habilidades sociais interfere nas posibilidades do neno/a 

para lograr unha adecuada adaptación psicosocial e 

aprendizaxe por medio das interaccións. Por iso é importante 

promover o desenvolvemento de habilidades sociais a unha 

idade temperá para que sexa capaz de realizar intercambios 

afectivos (amizades) e aproveitar a mediación social para o 

desenvolvemento cognitivo (aprendizaxe por medio das 

relacións con outros nenos/as, adultos, docentes). 

As artes (música, drama e movemento) axudan aos 

nenos/as  a desenvolverse a través do xogo. O xogo é unha   

actividade de goce, terapéutica e de aprendizaxe   

fundamental no desenvolvemento, xa que facilita a relación 

empática cos outros, o autocoñecemento, a incorporación de 

límites e normas e a expresión  por medio  da linguaxe verbal 

e corporal. E todo isto pódese propiciar a través das artes  

escénicas,  pois crean un espazo distendido a través do xogo  

onde o neno sente seguro e é capaz de expresarse libremente, 

desenvolver estas habilidades e aprender. 

O programa desenvolveuse durante dúas semanas, 

dúas sesións cada semana e estruturouse en dous proxectos. 

Cada proxecto trataba unha temática que fomos 

desenvolvendo tanto individualmente como en equipo.  

 

 

 

 

A primeira semana traballamos as familias, os 

animais e as calidades. Cada neno/a pertencía a unha familia 

de animais... De súpeto a sala transformouse e encheuse de 

xirafas, serpes, paxaros e gatos. As familias saían a pasear, 

buscaban comida, bebían, buscaban onde descansar e mesmo 

se axudaban a pasar por lugares complicados... eran grandes 

familias con grandes calidades... pero cales son as súas 

calidades? tocaba pensar... Que calidade define ao meu 

animal? É forte? Áxil? Ten súper vista?... a imaxinación estaba 

entre nós e non deixaban de crear. Así que toca ir un paso 

máis aló... Como son eu coa calidade do meu animal? Como 

me movería se teño unha super vista? ou,  que cousas podería 

facer se son súper áxil? Temos un animal, o seu son e unha 

virtude; toca facer máis. Xuntamos os grupos e estarán dous e 

dous. Agora somos máis e temos dous animais, dous sons e 

dúas calidades.  Saímos a pasear? uns ven e outros mostran... 

Que bonito ver o que outros crearon e que bonito poder 

mostrar todo o que o meu equipo fixo! 

Esta sinxela actividade foi deseñada co propósito de 

potenciar o desenvolvemento de competencias tales como: 

formación de conceptos, recoñecemento de calidades 

persoais, aprendizaxe por mediación social, habilidades de 

comunicación verbal e non verbal, recoñecemento de si 

mesmo e do outro. 

Todos os equipos están preparados, somos unha 

tribo e necesitamos a nosa danza. Cada tribo crea a súa danza 

sen esquecer as súas calidades, animais e sons. Estamos 

listos! Que hai aí? É unha carta, cóntanos que hai un tesouro 

perdido na escola dunha tribo moi antiga, ten un segredo moi 

importante e necesitamos atopalo! Imos alá, buscamos e 

buscamos e por fin témolo! Que di? Cal é o gran tesouro?  Hai 

pulseiras... e unha carta... “todos somos iguais, estar xuntos é 

o que nos axuda a aprender e avanzar... necesitamos ser un 

equipo e para non esquecernos... collede unha pulseira cada 

un...” Xa todos sabémolo... necesitamos axudarnos! Volvemos 

á calma e ímonos como formiguiñas, sen molestar polos 

corredores, ata a semana que vén... 

Nesta parte da experiencia búscase potenciar a 

adquisición das competencias traballadas por medio da 

simbolización no corpo ou embodyment, que é un dos 

principios básicos da dramaterapia, que é a disciplina que 

orienta a intervención, neste caso afianzada pola música e a 

integración da danza. 

Que rápido pasou… Última semana e chegan os 

súper heroes… como sería eu si fose súper heroe? O 

debuxamos, o teño, así que penso en dúas cousas que é capaz 

de facer o meu súper heroe, o teño claro? ¡Agora arriba!  
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Vamos a movernos, vístome, hai moitas telas e como me 

movo? que podo facer? Despois de todo… sentámonos… Que 

me gustou? Que calidades teño eu? Todos somos súper 

heroes…. todos temos grandes calidades e podemos facer 

moitas cousas polos demais. 

 Esta actividade foi deseñada como un espazo, unha 

posibilidade para o desenvolvemento de competencias como 

a autoestima, sentido de pertenza, expresión corporal e 

emprego de múltiples linguaxes posibles (artísticos) en nenos 

con dificultades na interacción social, así como o 

recoñecemento de valores de convivencia social. Nenos e 

nenas con diversidades, experimentan esta actividade, 

mentres as facilitadoras, acompañadas por profesorado e 

alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Tui, 

aportan as súas propias diversidades e potencialidades 

persoais e a música a unha actividade que inclúe ademais 

debuxo, teatro, narrativa, danza- movemento.  

E agora si, chegou o último día, toca despedirnos, e 

ninguén quere irse. Pero vamos a disfrutar de un día máis, 

somos 3 equipos e cada un ten un color, hai pistas, probas e 

todo está escondido; hai que buscar en cada esquina da 

escola… que divertido!, pero sen esquecer que somos un 

equipo, sempre todos xuntos, esperándonos, axudándonos e 

só conseguimos a seguinte proba si todos participan, 

pasamos pontes, lanzamos balóns, tocamos instrumentos, 

bailamos….  

Aquí pretendemos crear un ritual de clausura que 

permitira integrar as experiencias e adquisicións de sesións 

previas e facer un peche simbólico e valorativo das 

experiencias compartidas. 

Oooh! chegamos ao final… Entran as familias e 

coñecen o noso mundo. Entre todos contámoslles todo o que 

aprendemos, somos un equipo, somos especiais, temos 

grandes calidades e cando nos axudamos todo é mellor. Esta 

actividade integra a perspectiva dos grupos familiares e 

permítelles apreciar como os seus fillos e fillas foron capaces 

de integrarse nunha vasta diversidade de linguaxes artísticos 

e interpersoais de maneira satisfactoria, o que significou para 

moitos pais, nais, irmáns e irmás, avoas e avós unha nova 

mirada ás capacidades e posibilidades dos nenos e nenas. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

CONFERENCIA “ESTUDANTES INDÍXENAS NA UNIVERSIDADE MICHOACANA (MÉXICO). CRENZAS LINGÜÍSTICAS AO REDOR DAS LINGUAS ORIXINARIAS E O 

ESPAÑOL” 

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2016 

A presentación centrouse no tema dos estudantes indíxenas de México que ingresan ao sistema educativo de nivel medio-

superior e superior, no que as clases impártense só en lingua española. Revisouse o caso específico da Universidade Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), institución á que, segundo os datos dos censos que se mostraron, anualmente ingresan estudantes 

indíxenas cuxas linguas maternas son distintas ao español.  
 

II SEMINARIO DE METODOLOXÍA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN 

A Coruña, 10-11 de outubro de 2016 

El GI PED organiza este seminario co obxectivo de continuar ofrecendo aos membros do grupo e aos estudantes de máster e 

doutoramento formación nas principais ferramentas metodolóxicas e técnicas de análise de datos que son empregadas con 

frecuencia en investigación. 

 

VII CONGRESO NACIONAL E II INTERNACIONAL DE APRENDIZAXE-SERVIZO UNIVERSITARIO 

Santiago de Compostela, 13-15 de outubro de 2016 

Entre os días 13 e 15 de outubro do presente 2016 tivo lugar na Facultade de Ciencias 

da Educación da Universidade de Santiago de Compostela o VII Congreso Nacional e II 

Internacional de Aprendizaxe-Servizo Universitario. Esta sétima edición estivo coordinada 

dende o GI ESCULCA e a Rede RIES.  Este congreso serviu, ademais, como encontro anual da 

Rede Universitaria de Aprendizaxe Servizo ApS(U), formada por profesorado e técnicos universitarios que traballan ou mostran 

interese neste ámbito, buscando diseminar e facilitar a adopción do aprendizaxe-servizo nas universidades españolas. Os encontros 

anuais foron inicialmente concibidos como espazos onde intercambiar experiencias e reflexionar conxuntamente sobre os retos para 

a implementación do ApS na universidade.  
 

XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇAO PARA O TRABALHO-NORTE DE PORTUGAL/GALIZA. “SER JOVEM, SER 

TRABALHADOR: INCERTEZAS, DESAFÍOS E RESPOSTAS” 

Viana do Castelo, 20-21 de outubro de 2016 

Na XVIII edición do Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho-Norte de Portugal/Galiza 

revisáronse os avances en materia de formación, emprego e orientación nos mozos, poñendo de relevo a 

produción científica, técnica, boas prácticas e interrogantes para analizar a actualidade destas cuestións no 

contexto da Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal. Todo iso baixo o título “A importancia da educación, da 

formación e do emprego dos mozos na construción dos proxectos persoais e profesionais e no desenvolvemento social e humano”  

 

SEMINARIO DE DOUTORAMENTO "O DOUTORAMENTO EN EDUCACIÓN E A SOCIEDADE DO COÑECEMENTO" 

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2016 

O día 4 de novembro celebrouse na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida) o 

Seminario de Doutoramento "O Doutoramento en Educación e a Sociedade do Coñecemento". Esta 

actividade organizouse no marco da Rede de Excelencia "Universidade, Innovación e Aprendizaxe na 

Sociedade do Coñecemento" do Ministerio de Economía e Competitividade, que coordina o GI 

ESCULCA. 
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X SEMINARIO NACIONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO INMIGRANTE. EXPERIENCIA E INNOVACIÓN. A XESTIÓN DA 

DIVERSIDADE CULTURAL DENDE A ORIENTACIÓN NO SISTEMA EDUCATIVO 

Santiago de Compostela, 11-12 de novembro de 2016 

Un ano máis, o GI ESCULCA-USC organizou, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, un seminario de formación centrado na atención educativa proporcionada ao 

alumnado inmigrante dende a perspectiva da xestión da diversidade cultural dende a orientación educativa.  

 

 

 

SIMPOSIO “ANÁLISE DAS COMPETENCIAS DA FORMACIÓN INICIAL DOS ORIENTADORES DE 

SECUNDARIA E ESTÁNDARES EUROPEOS” 

Madrid, 15-18 de novembro de 2016 

Dentro do Congreso da Asociación Internacional de Orientación Educativa 

e Profesional (AIOEP), os membros do GI DIOEP, participaron nun Simposio que analizou as competencias da formación inicial dos 

orientadores da etapa de educación secundaria.  

 

PROXECTOS, CONTRATOS E CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 

IMPLICACIÓN FAMILIAR E RENDEMENTO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. A EFECTIVIDADE DUN PROGRAMA PARA PAIS E NAIS 

Os profesores Agustín Godás Otero (GI ESCULCA) e Elena Fernández Rey (GI DIOEP) dirixen un Proxecto de Investigación 

sobre a influenza da implicación familiar no rendemento educativo dos fillos na etapa de Educación Primaria e a aplicación dun 

programa para pais e nais. Este proxecto, do Programa Estatal de I+D+i obtido en concorrencia competitiva na convocatoria anual do 

Ministerio de Economía e Competitividade, ten unha duración de catro anos (2016-2020). 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

MIGUEL A. NOGUEIRA PÉREZ, DO GI DIOEP, REALIZA UNHA ESTANCIA NA UNIVERSIDADE DE MIÑO 

Braga, xullo-setembro de 2016 

 O Prof. Miguel A. Nogueira, membro do Grupo de Investigación DIOEP, realizou unha estancia na Escola de Psicoloxía da 

Universidade do Minho (Braga, Portugal) durante a segunda quincena do mes de xullo e durante o mes de setembro, traballando co 

Grupo de Investigación Career Development and Counselling, coordinado pola profesora María do Céu Taveira. 

 

AIXA PERMUY MARTÍNEZ, DO GI GEFIL, REALIZA UNHA ESTANCIA NA UNIVERSIDADE DO PAÍS VASCO 

San Sebastián, 1-30 de setembro de 2016 

 A doutoranda Aixa Permuy Martínez realizou unha estancia de investigación durante o mes de setembro na Universidade do 

País Vasco (Facultade de Educación, Filosofía e Antropoloxía) co Profesor Yon Berástegui Martínez, do Dpto. de Didáctica e 

Organización Escolar, especialista en educación emocional. 

 

IRIS ESTÉVEZ BLANCO, DO GI PED, REALIZA UNHA ESTANCIA NA UNIVERSIDADE DE MIÑO 

Braga, xullo-outubro de 2016 

 A doutoranda Iris Estévez, membro do Grupo de Investigación PED, realizou unha estancia na Universidade de Miño, de tres 

meses de duración, baixo a supervisión do Profesor Pedro Rosário, experto referente na investigación dos deberes escolares e a súa 

influenza no rendemento académico. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS POLO GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIES 10 

Pontevedra, novembro de 2016-marzo de 2017 

O Grupo de Investigación GIES 10, dirixido pola Profa. Margarita Pino, está traballando na organización dunha serie de 

actividades de formación durante o curso 2016/2017.  
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DURACIÓN FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Curso de Xestión Bibliográfica 20 horas 
24 de novembro de 2016 

 (Dr. Héctor Carlos Castro Rey) 

Seminario de Investigación “Ética na investigación 

Social” 
4 horas 

28 de novembro de 2016 

 (Dr. Manuel Curado) 

Seminario de Investigación “Como escribir un artigo 

científico” 
4 horas 

11 de xaneiro de 2017 

 (Dra. Margarita Pino Juste-GIES 10) 

Seminario de Investigación “Análise de regresión e 

confirmatorio” 
4 horas 

20 de xaneiro de 2017 

 (Dr. Antonio López-GIES 10) 

(Dr. José Domínguez-GIES 10) 

Curso de comunicación escrita en inglés académico 20 horas 
1 de marzo de 2017 (virtual) / 16 de marzo de 2017 (presencial) 

 (Dra. Marta García) 

Seminario de Investigación “Epidemioloxía” 4 horas 
17 de marzo de 2017 

 (Dr. Vicente Martín) 

Técnicas de comunicación en público 20 horas 
9 e 10 de marzo de 2017 

 (Dr. Fernando J. Melgosa Rodríguez) 

Seminario de Investigación “Como facer un artigo de 

revisión” 
4 horas 

20 de abril de 2017 

(horarios e relatorio pendente) 

 

2º CURSO DE DESTREZAS E ESTRATEXIAS PARA A COEDUCACIÓN EMOCIONAL 

Santiago de Compostela, xaneiro-febreiro de 2017 

O Seminario de Emocionalidade, Xénero e Desenvolvemento Humano (EXDEHU) do Instituto de Ciencias da Educación da 

Universidade de Santiago de Compostela organiza, por segundo ano, este curso de 15 horas de duración dirixido a profesorado de 

Educación Secundaria Obrigatoria, alumnado da Facultade de Ciencias da Educación e outros profesionais interesados na temática. 

Os obxectivos desta actividade céntranse na comprensión da relevancia das emocións na escola coeducativa, a toma de conciencia 

das propias emocións e das emocións dos demais e como enfrontarse á tarefa de educar en relación ás dimensións coeducativa e 

emocional. 

 

PARTICIPACIÓN DO GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIES1O NA RADIO MUNICIPAL DE TUY 

Tuy, xaneiro-maio de 2017 

 O GI GIES 10 participara entre os meses de xaneiro e maio na Radio Municipal de Tuy de forma semanal abordando temas e 

realizando entrevistas vinculadas, entre outras temáticas, á implicación parental na educación dos fillos, a metodoloxías activas en 

educación, á educación para a saúde, dramaterapia e desenvolvemento da persoa, ás redes sociais ao servizo da escola, á figura do 

profesor-titor na escola, e á función das familias no proceso educativo. 
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EDUNOVATIC2016. I CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, INNOVACIÓN E TIC 

Online, 14-16 de decembro de 2016 

Este primeiro Congreso, organizado por REDINE 

(Rede de Investigación e Innovación Educativa), ten como 

obxectivo ofrecer unha plataforma virtual efectiva de 

intercambio de novas ideas, aplicacións, experiencias e 

investigacións, e está dirixido a académicos, profesionais e 

estudantes de ámbito internacional preocupados por unha educación innovadora e de calidade. As temáticas principais do Congreso 

articúlanse, aínda que non están limitadas a, en dimensións relacionadas coa educación do S.XXI: a innovación educativa en ámbitos 

universitarios e non universitarios, ás TIC, a robótica e os videoxogos aplicados á educación. 

Máis información: http://www.edunovatic.org/  

 

11TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED2017) 

Valencia, 6-8 de marzo de 2017 

INTED é unha das maiores conferencias internacionais para profesores, investigadores e tecnólogos. Despois de 11 años, 

converteuse nun evento de referencia no que máis de 700 expertos de 80 países reúnense para presentar os seus proxectos e 

compartir os seus coñecementos en innovacións educativas. Pódese participar de forma presencial ou virtual. 

Máis información: https://iated.org/inted/?utm_source=mailingOCT&utm_medium=email&utm_campaign=INTED2017 

 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE E-LEARNING. APRENDIZAXE E CIBERSOCIEDADE 

Toronto, 27 de maio de 2017 

O Congreso de e-Learning. Aprendizaxe e Cibersociedade investiga o uso das 

tecnoloxías na aprendizaxe, sobre todo aqueles dispositivos con sofisticadas capacidades de 

computación e de rede, e explora as novas formas de aprendizaxe que están xurdindo  grazas á 

utilización destes dispositivos, non só na aula, senón nun amplo espectro de lugares e de tempos. 

Máis información: http://aprendizajecibersociedad.com/congreso 

 

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION ADVANCES (HEAd'17) 

Valencia, 21-23 de xuño de 2017 

Despois do gran éxito das conferencias anteriores, que recibiron contribucións procedentes de 54 países, anúnciase a 

Terceira Conferencia Internacional sobre Avances na Educación Superior (HEAd’17), que celebraranse na Facultade de 

Administración e Dirección de Empresas da Universidade Politécnica de Valencia, recentemente catalogada como a mellor 

universidade técnica en España pola Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2016. Este evento constitúe un excelente foro 

para investigadores e profesionais para o intercambio de ideas, experiencias, opinións e resultados de investigación relativos á 

formación dos estudantes, ás metodoloxías de ensinanza/aprendizaxe e á organización dos sistemas educativos. 

Máis información: http://www.headconf.org 

http://iated.org/inted/?utm_source=mailingOCT&utm_medium=email&utm_campaign=INTED2017
http://www.edunovatic.org/
https://iated.org/inted/?utm_source=mailingOCT&utm_medium=email&utm_campaign=INTED2017
http://aprendizajecibersociedad.com/congreso
http://www.headconf.org/c/?/?utm_source=amazon8&utm_campaign=HEAd17CFP1&utm_medium=email&h=YiBj7HMg80pa
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VII FORO INTERNACIONAL PARA A INNOVACIÓN UNIVERSITARIA. TENDENCIAS ACTUAIS DAS TRANSFORMACIÓNS DAS 

UNIVERSIDADES NUNHA NOVA SOCIEDADE DIXITAL 

Vigo, 12-14 de xullo de 2017 

As tecnoloxías están transformando os valores, as actitudes, os coñecementos e os hábitos culturais, 

sociais e laborais da sociedade actual. Por iso, este foro quere reunir a profesionais do ámbito universitario 

para reflexionar sobre os cambios e transformacións que se realizan, e avanzar nas novas tendencias no 

desenvolvemento do ámbito universitario e o seu impacto no campo do coñecemento e das relacións sociais, a 

través de catro eixos fundamentais: innovacións nos deseños e enfoques curriculares e pedagóxicos; 

tendencias nas innovacións e no compromiso e responsabilidade social universitaria; aportacións na 

aplicación das tecnoloxías e a investigación na innovación dixital nas universidades; e cambios na xestión universitaria cara a 

modelos máis innovadores. 

Máis información: http://www.foroinnovacionuniversitaria.net/vii-presentacion/ 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E APRENDIZAXE 

Honololu (EEUU), 19-21 de xullo de 2017 

Este Congreso abordará unha ampla gama de temas de interese nas diversas 

disciplinas que ocupan actualmente a Educación e a Aprendizaxe; entre outras: 

avaliación e medición da calidade educativa, organización educativa e liderado, 

aprendizaxe na educación superior, ou tecnoloxía na educación. Todas as persoas inscritas no congreso (en persoa e virtuais) 

poderán presentar os seus traballos escritos para a súa publicación na Revista Internacional de Educación e Aprendizaxe. 

Máis información: http://sobreaprendizaje.com/ 
 

THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND INFORMATION SYSTEMS, TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS: EISTA 2017 

Orlando, Florida, 8-11 de xullo de 2017 

O obxectivo xeral da conferencia é reunir investigadores e profesionais para apoiar o proceso de conexión entre 

educación/formación e comunidades TIC. Para cumprir este propósito, os investigadores en TIC son convidados para presentar os 

resultados das súas investigacións; os profesionais e asesores, traballos de estudo de caso e solucións innovadoras; as empresas, 

sistemas de información e solucións baseadas en software; o profesorado universitario, estudios de caso, sistemas de información 

desenvolvidos para un propósito específico, e deseños e ideas innovadoras; os expertos educativos e tecnólogos, traballos de 

investigación do impacto e posibilidades futuras das TIC nos sistemas educativos e nos procesos e metodoloxías de formación; os 

directores de organizacións educativas e asesores de formación, problemas que poderían ser solucionados mediante as TIC, ou 

solucións que poderían mellorarse en base a diferentes enfoques e deseños con TIC. 

 Máis información: http://www.iiisconf2017.org/eista 

 

CITE 2017: XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE TEORÍA DA EDUCACIÓN “A EDUCACIÓN 

ANTE OS RETOS DUNHA NOVA CIDADANÍA” 

Murcia, 21-23 de novembro de 2017 

 O XIV Congreso Internacional de Teoría da Educación pretende 

converterse nun espazo de debate sobre os retos inminentes que se lle formulan 

á educación ante a vida cidadá do século XXI. Anímase a especialistas de distintas 

áreas de coñecemento a participar neste evento, así como aos distintos profesionais da educación e interesados na mellora da vida 

das persoas a participar coas súas reflexións, investigacións e experiencias en relación a tres liñas temáticas: análise crítico do 

discurso sobre a cidadanía, implicacións educativas do Terceiro Sector na construción da cidadanía e o papel da educación na 

construción da cidadanía 

 Máis información: http://cite2017.com/ 

http://www.foroinnovacionuniversitaria.net/vii-presentacion/
http://sobreaprendizaje.com/
http://www.iiisconf2017.org/eista


NOVIDADES EDITORIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 11 DECEMBRO 2016 

   

12 
 

 

        

 

 

 

 

Barcala, R., Abelairas, C., e Gil, P. (2016). 

Didáctica de la educación física en 

educación infantil. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanchard, M., e Muzás, Mª D. (2016). 

Los Proyectos de Aprendizaje. Un marco 

metodológico clave para la innovación. 

Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blackshields, D., Cronin, J. G. R., Higgs, B., 

Kilcommins, S., McCarthy, M., e Ryan, A. 

(Coords.). (2016). Aprendizaje integrado. 

Investigaciones internacionales y casos 

prácticos. Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castro, J. P., Hernández, O. M., e 

Galbarro, F. (2016). Didáctica de la 

educación infantil. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collet, J., e Tort, A. (Coords.). (2016). La 

gobernanza escolar democrática. 

Madrid: Morata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deeley, S. J. (2016). El Aprendizaje-

Servicio en educación superior. Teoría, 

práctica y perspectiva crítica. Madrid: 

Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernández Suárez, G. F., e Fernández 

Tilve, Mª D. (2016). La escuela de ayer, 

hoy y mañana: claves y desafíos. Madrid: 

Dykinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerarity, D., e Aymerich, I. (Comps.). 

(2016). Derechos humanos y políticas 

públicas europeas. Barcelona: Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiva, J. J. (2016). Abriendo caminos de 

interculturalidad e inclusión en la 

escuela. Madrid: Dykinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static5.planetadelibros.com/usuaris/libros/fotos/216/original/portada_derechos-humanos-y-politicas-publicas-europeas_daniel-innerarity_201605271808.jpg?_ga=1.68522322.2110833033.1459166977
http://www.alibri.es/image/cache/covers/7/5/664964-340x340.jpg


NOVIDADES EDITORIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 11 DECEMBRO 2016 

   

13 
 

 

 

 

 

 

 

Losada, S. (2016). Metodología de la 

intervención social. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez, A., e Campos, M. (2016). 

Cultura en la diversidad. Educación 

lingüística y literaria en las aulas del 

siglo XXI. Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medina, L. (2016). La docencia 

universitaria mediante el enfoque del 

aula invertida. Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pallarés, M. (2016). El pensamiento 

pedagógico del siglo XX y la acción 

educativa del siglo XXI. Barcelona: 

Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sánchez, J., Ruiz, J., e Gómez García, M. 

(Coords.). (2016). Tecnologías de la 

comunicación y la información aplicadas 

a la educación. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serrano, N. (2016). Innovación docente 

universitaria en Educación Infantil. 

Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soler, R. (2016). La Pedagogía en el 

laberinto. La entidad de un neolenguaje. 

Madrid: Pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swann, M., Peacock, A., Hart, S., e 

Drummond, J. (2016). Generar 

aprendizajes sin limitaciones. Madrid: 

Morata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verd, J. M., e Lozares, C. (2016). 

Introducción a la investigación 

cualitativa. Fases, métodos y técnicas. 

Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.octaedro.com/OCTart.asp?libro=16090&id=es&txt=Innovación docente universitaria en Educación Infantil title=Portada de Innovación docente universitaria en Educación Infantil


NOVIDADES LEXISLATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 11 DECEMBRO 2016 

   

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecemos as novidades 

referentes á lexislación educativa 

atopadas nos últimos meses, tanto a 

nivel nacional como autonómico 

galego. Pódese realizar esta consulta 

de modo máis extenso e seguir as 

novidades lexislativas na web da 

Rede RIES: 

http://redries.usc.es/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=42

&Itemid=38 

 

BOE 

Real Decreto 310/2016, do 29 de 

xullo, polo que se regulan as 

avaliacións finais de Educación 

Secundaria Obrigatoria e de 

Bacharelato. BOE Núm. 183 Sábado, 

30 de xullo de 2016 Páx. 53049-

53065. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf 

Lei 8/2016, do 8 de xullo, pola que 

se modifica a Lei 13/2008, do 3 de 

decembro, de servizos sociais de 

Galicia. BOE Núm. 217 Xoves, 8 de 

setembro de 2016 Páx. 64560-64565. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

09/08/pdfs/BOE-A-2016-8268.pdf 

Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola 

que se modifica a Lei 11/2007, do 27 

de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de 

xénero. BOE Núm. 217 Xoves, 8 de 

setembro de 2016 Páx. 64592-64594. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf 

Orde ECD/1596/2016, do 23 de 

setembro, pola que se establecen as 

normas de procedemento aplicables 

aos concursos de traslado de ámbito 

estatal, que deben convocarse 

durante o curso 2016/2017, para 

persoal funcionario dos corpos 

docentes contemplados na Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación, modificada pola Lei 

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, 

para a mellora da calidade educativa. 

BOE Núm. 241 Mércores, 5 de 

outubro de 2016 Páx. 71104-71139. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

10/05/pdfs/BOE-A-2016-9138.pdf 

Orde ECD/1663/2016, do 11 de 

outubro, pola que se regulan as 

probas de acceso á universidade das 

persoas maiores de 25 ou de 45 anos 

de idade, así como o acceso mediante 

acreditación de experiencia laboral 

ou profesional, no ámbito da 

Universidade Nacional de Educación a 

Distancia. BOE Núm. 251 Luns, 17 de 

outubro de 2016 Páx. 73108-73119. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf 

Resolución do 26 de outubro de 

2016, da Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional e 

Universidades, pola que se ditan 

instrucións relativas ao programa de 

dobre titulación Bacharel-

Baccalauréat correspondentes ao 

curso 2016-2017. BOE Núm. 267 

Venres, 4 de novembro de 2016 Páx. 

76675-76686. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/04/pdfs/BOE-A-2016-10187.pdf 

Orde ECD/1746/2016, do 28 de 

outubro de 2016, pola que se crean 

diferentes órganos de avaliación 

adscritos ao Organismo Autónomo 

Axencia Nacional de Avaliación da 

Calidade e Acreditación. BOE Núm. 

268 Sábado, 5 de novembro de 2016 

Páx. 76890-76896. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/05/pdfs/BOE-A-2016-10204.pdf 

Resolución do 4 de novembro de 

2016, da Universidade de Vigo, pola 

que se publica a modificación do plan 

de estudos de Graduado en Educación 

Infantil. BOE Núm. 282 Martes, 22 de 

novembro de 2016 Páx. 82030-

82031. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/22/pdfs/BOE-A-2016-11016.pdf 

Resolución do 4 de novembro de 

2016, da Universidade de Vigo, pola 

que se publica a modificación do plan 

de estudos de Graduado en Educación 

Primaria. BOE Núm. 282 Martes, 22 

de novembro de 2016 Páx. 82032-

82033. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/22/pdfs/BOE-A-2016-11017.pdf 

Resolución do 24 de noviembre de 

2016, da Comisión Nacional 

Avaliadora da Actividade 

Investigadora, pola que se publican os 

criterios específicos aprobados para 

cada un dos campos de avaliación. 

BOE Núm. 286 Sábado, 26 de 

novembro de 2016 Páx. 82964-

82983. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf 

 

DOG 

Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola 

que se modifica a Lei 11/2007, do 27 

de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de 

xénero. DOG Núm. 140 Martes, 26 de 

xullo de 2016 Páx. 32365-32368. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160726/AnuncioC3B0-

220716-0001_gl.pdf 

Resolución do 15 de xullo de 2016, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan 

instrucións para a implantación, no 

curso académico 2016/17, do 

currículo establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, da 

educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia. 

DOG Núm. 144 Luns, 1 de agosto de 

2016 Páx. 33861-33887. 

 

http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_gl.pdf
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http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160801/AnuncioG0164-

200716-0001_gl.pdf 

Orde do 13 de xullo de 2016 pola 

que se amplía a relación de materias 

de libre configuración autonómica de 

elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato e se regula 

o seu currículo e a súa oferta. DOG 

Núm. 147 Xoves, 4 de agosto de 2016 

Páx. 34572-34596. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160804/AnuncioG0164-

210716-0001_gl.pdf 

Orde do 18 de xullo de 2016 pola 

que se actualiza a oferta educativa de 

ensinanzas profesionais de artes 

plásticas e deseño, por ciclo formativo 

completo e ensinanza modular, e de 

estudos superiores de deseño en 

centros públicos da Comunidade 

Autónoma de Galicia. DOG Núm. 148 

Venres, 5 de agosto de 2016 Páx. 

34862-34865. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160805/AnuncioG0164-

210716-0002_gl.pdf 

Orde do 9 de agosto de 2016 pola 

que se modifican os concertos 

educativos con centros docentes 

privados de educación infantil, 

educación primaria, educación 

secundaria obrigatoria, educación 

especial e de formación profesional. 

DOG Núm. 153 Venres, 12 de agosto 

de 2016 Páx. 36223-36231. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160812/AnuncioG0164-

090816-0002_gl.pdf 

Resolución do 4 de agosto de 2016, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento 

dos ciclos formativos de formación 

profesional do sistema educativo no 

curso 2016/17. DOG Núm. 155 Xoves,  

 

 

 

 

 

 

18 de agosto de 2016 Páx. 36278-

36806. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160818/AnuncioG0164-

050816-0003_gl.pdf 

Resolución do 23 de agosto de 

2016, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se 

regula o recoñecemento, a 

certificación e o rexistro da 

participación do profesorado en 

proxectos europeos como actividades 

de formación permanente do 

profesorado. DOG Núm. 164 

Mércores, 31 de agosto de 2016 Páx. 

38611-38617. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160831/AnuncioG0164-

240816-0001_gl.pdf 

Orde do 16 de xuño de 2016 pola 

que se regula o réxime de axudas a 

centros privados concertados da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

para a atención ao alumnado con 

necesidades específicas de apoio 

educativo para o curso 2016/17. DOG 

Núm. 165 Xoves, 1 de setembro de 

2016 Páx. 38725-38739. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160901/AnuncioG0164-

280616-0002_gl.pdf 

Extracto da Orde do 16 de xuño de 

2016 pola que se regula o réxime de 

axudas a centros privados 

concertados da Comunidade 

Autónoma de Galicia para a atención 

ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo para o 

curso 2016/17. DOG Núm. 165 Xoves, 

1 de setembro de 2016 Páx. 38740-

38741. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160901/AnuncioG0164-

280616-0003_gl.pdf 

Decreto 125/2016, do 1 de 

setembro, polo que se modifica o 

Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro,  

 

 

 

 

 

 

polo que se crea a Axencia Galega de 

Innovación e se aproban os seus 

estatutos. DOG Núm. 178 Luns, 19 de 

setembro de 2016 Páx. 43064-43065. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160919/AnuncioG0424-

140916-0002_gl.pdf 

Resolución do 29 de febreiro de 

2016 pola que se publica o plan de 

estudos de máster universitario en 

Igualdade, Xénero e Educación. DOG 

Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 

2016 Páx. 44099-44100. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160927/AnuncioG2018-

150916-0005_gl.pdf 

Resolución do 29 de febreiro de 

2016 pola que se publica o plan de 

estudos de máster universitario en 

Psicoxerontoloxía para a 

Universidade de Barcelona, a 

Universidade de Salamanca, esta 

universidade e a Universitat de 

València (Estudi General). DOG Núm. 

185 Mércores, 28 de setembro de 

2016 Páx. 44323-44324. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160928/AnuncioG2018-

150916-0007_gl.pdf 

Resolución do 29 de febreiro de 

2016 pola que se publica o plan de 

estudos de máster universitario en 

Psicoloxía Educativa: 

desenvolvemento e aprendizaxe. DOG 

Núm. 185 Mércores, 28 de setembro 

de 2016 Páx. 44325-44326. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20160928/AnuncioG2018-

150916-0006_gl.pdf 

Resolución do 4 de novembro 

de 2016 pola que se publica a 

modificación no plan de estudos 

do grao en Educación Primaria. 

DOG Núm. 221 Venres, 18 de 

novembro de 2016 Páx. 51485-

51486 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160801/AnuncioG0164-200716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160801/AnuncioG0164-200716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160801/AnuncioG0164-200716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0164-210716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0164-210716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0164-210716-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160805/AnuncioG0164-210716-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160805/AnuncioG0164-210716-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160805/AnuncioG0164-210716-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0164-090816-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0164-090816-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0164-090816-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160831/AnuncioG0164-240816-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160831/AnuncioG0164-240816-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160831/AnuncioG0164-240816-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioG2018-150916-0005_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioG2018-150916-0005_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioG2018-150916-0005_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0007_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0007_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0007_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0006_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0006_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0006_gl.pdf
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http://www.xunta.gal/dog/Publi

cados/2016/20161118/Anuncio

U500-101116-0010_gl.pdf 

Resolución do 4 de novembro 

de 2016 pola que se publica a 

modificación no plan de estudos 

de grao en Educación Infantil. 

DOG Núm. 221 Venres, 18 de 

novembro de 2016 Páx. 51487-

51488. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicado

s/2016/20161118/AnuncioU500-

101116-0009_gl.pdf 

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161118/AnuncioU500-101116-0010_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161118/AnuncioU500-101116-0010_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161118/AnuncioU500-101116-0010_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161118/AnuncioU500-101116-0009_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161118/AnuncioU500-101116-0009_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161118/AnuncioU500-101116-0009_gl.pdf
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