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SEMINARIO NACIONAL 

AS REVISTAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN E A SOCIEDADE DO 

COÑECEMENTO 
 

 A preocupación, desde a esfera universitaria, pola 

elaboración de artigos de carácter científico ten aumentado 

notoriamente nos últimos anos, resultado do seu interese por 

contribuír ao progreso do coñecemento e ao desenvolvemento da 

sociedade. 

 A tal efecto, a Rede Inmigración, Escola e Sociedade (RIES), 

en colaboración coa Rede de Excelencia Universidade, Innovación e 

Aprendizaxe na Sociedade do Coñecemento (UIASC), organizará o 

vindeiro día 26 de abril o Seminario Nacional “As Revistas Científicas en Educación e a 

Sociedade do Coñecemento”, que se celebrará na Facultade de Ciencias da Educación da 

Universidade de Santiago de Compostela, cos obxectivos de: 

 Estudar a evolución das revistas científicas en educación, tanto no panorama nacional 

como internacional. 

 Analizar os criterios de indexación das revistas no ámbito das ciencias sociais en xeral 

e da educación en particular. 

 Examinar a lóxica dos índices e/ou factores de impacto no panorama educativo local e 

global. 

 Avaliar o papel das revistas científicas en educación nunha sociedade do coñecemento 

que afecta á investigación educativa dentro e fóra da universidade. 

 O Seminario será inaugurado ás 10 h. da mañá pola Sra. Vicerreitora de Investigación e 

Innovación da Universidade de Santiago de Compostela, a Sra. Decana da Facultade de Ciencias 

de la Educación (USC), e a Sra. Coordinadora do Programa de Doutoramento en Educación 

(USC). O seu remate está previsto para as 19:30h. do serán. 

Na actividade, deseñada pensando en investigadores/as en educación e mesmo en 

editores/as e/ou directores/as de distintas publicacións científicas do ámbito educativo, 

contarase coa participación de profesorado vinculado á edición e/ou dirección de revistas 

científicas relevantes no eido educativo no noso país. Entre outros, José Antonio Ibáñez-Martín 

y Mellado, Director da Revista Española de Pedagogía (REP); Concepción Naval Durán, Directora 

de Estudios sobre Educación; Ángel García del Dujo, Director de Teoría de la Educación; José 

Carlos Núñez Pérez, Director asociado de Psicothema; Marta Ruiz Corbella, Editora de Educación 

XX1, e Jesús Miguel Muñoz Cantero, Director-Editor da Revista de Investigación Educativa. 

Agardamos, pois, que esta iniciativa poida ser o xermolo doutras na mesma liña 

epistémica e de compromiso na axuda ás mozas e mozos investigadores de hoxe, científicos do 

futuro da sociedade do coñecemento. 
 

 

Miguel Anxo Santos Rego 

Coordinador da Rede RIES/UIASC 

Director do Grupo de Investigación ESCULCA 

Universidade de Santiago de Compostela 
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INTRODUCIÓN 

A actual situación económica e 

laboral en moitos países da Unión Europea 

caracterízase, entre outros aspectos, pola 

existencia dunha crise profunda e 

prolongada no tempo, o que supón a 

existencia de elevadas taxas de desemprego, 

afectando especialmente á mocidade 

(Berlingieri, Bonin, e Sprietsma, 2015; 

Comisión Europea, 2014), non debendo 

obviar que este grupo da poboación 

constitúe un dos piares fundamentais do 

futuro de cada un dos estados membros en 

particular, así como de Europa en xeral (De 

Marco e Sorando, 2015). 

Neste senso, na última década, as 

estratexias de emprego propostas polo 

Parlamento Europeo e o Consello da Unión 

Europea (2001, 2006) téñense orientado 

cara á consecución dunha poboación activa, 

cualificada e apta para a mobilidade e a libre 

circulación entre os diferentes estados 

membros. Nos últimos anos, debido 

especialmente á citada crise económica, as 

organizacións empresariais e profesionais 

recorreron a fórmulas laborais diferenciadas 

das propias de momentos de bonanza 

económica, sendo frecuentes as 

contratacións temporais, novas formas de 

emprego máis precario, maior flexibilidade 

nos despedimentos, etc., que teñen afectado, 

principalmente, ao colectivo da mocidade, así 

como aos traballadores/as de maior idade. A 

esta situación deben engadirse tamén os 

aspectos que caracterizan hoxe en día os 

procesos de inserción profesional da 

xuventude, producida cada vez de forma 

máis tardía e véndose dificultada por 

períodos de traballo breves, en alternancia 

con situacións de desemprego e emprego 

laboral precario ou viceversa (Eme, 2006). 

No contexto descrito, as accións de 

mobilidade académica e profesional xeran, 

en todo momento, necesidades de estudo, 

formación, intercambio cultural e social e, en 

consecuencia, favorecen a inserción 

profesional do colectivo de mozos e mozas 

europeos nun contexto máis amplo de libre 

circulación de traballadores/as no marco da  

Unión Europea (Sobrado, Couce, e Vázquez 

Bargiela, 2010). Dentro destas accións de 

mobilidade internacional, resulta esencial  o 

labor dos Servizos de Orientación 

especializados. En xeral, o obxectivo da 

orientación diríxese a construír as 

habilidades de xestión da carreira de todos 

os cidadáns, incluíndo a mocidade. Estes 

servizos poden axudar a preparar aos mozos 

e mozas para as oportunidades formativas 

ou profesionais, apoialos cando progresan a 

través da súa aprendizaxe ou experiencias 

laborais e proporcionarlles seguimento e 

axuda. Os principais profesionais encargados 

deste labor desde os mencionados servizos 

son os orientadores/as EURES, así como 

calquera outros especializados, 

encamiñándose as súas accións á promoción 

da mobilidade e o acceso á formación 

vocacional ou profesional e aos mercados 

laborais dos países membros da Unión 

Europea naqueles casos que desexen ir máis 

alá das fronteiras do seu país (Seoane, 2007). 

Como achega no camiño cara á 

mellora deste tipo de servizos e ao 

desempeño dos seus profesionais en canto á 

acción de orientación para a mobilidade 

internacional en Europa se refire, preséntase 

a experiencia investigadora Guide My W@y!, 

construída e deseñada sobre a base doutras 

previamente realizadas no ámbito da 

mobilidade xuvenil, como son, por exemplo, 

EMAT –European Migrant Advisor Toolkit 

(2011-2014); NICE –Network for Innovation 

in Career Guidance & Counselling in Europe 

(2009-2012); MEVOC –Quality Manual for 

Education Counselling (2003-2006); e BD-

BG–Brain Drain-Brain Gain (2007-2009). 

A continuación, exponse unha 

síntese desta experiencia investigadora na que 

participou activamente o Grupo de 

Investigación Diagnóstico e Orientación 

Educativa e Profesional (DIOEP) da 

Universidade de Santiago de Compostela, 

achegando, a un tempo, os resultados máis 

salientables.  

GUIDE MY W@Y! A EUROPEAN CAREER 

GUIDANCE CONCEPT FOR INTERNATIONAL 

YOUTH MOBILITY 

O proxecto Guide My W@y! 

tomou como referente a diversidade de 

conceptos e metodoloxías existentes nos 

diferentes países socios participantes no 

que ao asesoramento se refire por parte do 

colectivo de profesionais da orientación, 

coa finalidade básica de integrar, na 

medida do posible, a multiplicidade de 

enfoques coa intención de formular un 

modelo europeo de orientación e 

asesoramento da carreira dirixido á 

práctica en relación á mobilidade 

internacional da xuventude. No seu 

desenvolvemento e posta en práctica, 

tense recorrido ao emprego de diversos 

procedementos, técnicas e recursos, 

abarcando o período comprendido entre 

setembro de 2014 e agosto de 2016. 

A finalidade xeral do proxecto foi 

analizar as necesidades requiridas por 

parte do colectivo de profesionais da 

orientación que tratan coa mobilidade 

internacional da mocidade para, 

posteriormente, deseñar unha proposta de 

contidos e procedemento para a auto-

aprendizaxe, de carácter interactivo e 

online, que axudase a mellorar a súa 

cualificación (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma máis específica, 

definíronse os seguintes obxectivos: 

- Formular un Concepto Europeo de 

Orientación da Carreira (CEOC). 

- Deseñar e desenvolver un portal 

interactivo de e-Aprendizaxe para 

orientadores/as. 

Figura 1. Esquema procesual do 
Proxecto Guide My W@y! 

CEOC 
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- Realizar accións de formación continua 

específica a través do e-Ensino e o e-

Asesoramento cos orientadores/as 

europeos. 

Nas accións do proxecto 

identificáronse destinatarios directos e 

indirectos: 

 Directos: 

- Orientadores/as EURES e outros euro-

orientadores/as: profesionais que 

habitualmente proporcionan servizos 

de orientación para a mobilidade 

internacional. 

- Formadores/as encargados de 

desenvolver as competencias do CEOC 

nos orientadores/as: orientadores/as 

EURES e euro-orientadores/as 

cualificados no CEOC. 

 Indirectos: xuventude en busca de 

emprego dentro do ámbito da 

mobilidade internacional. 

En canto ás institucións 

participantes, integráronse sete socios 

pertencentes a cinco países membros da UE: 

- University of Applied Labour Studies of 

the Federal Employment Agency (HdBA), 

Mannheim (Alemaña) (Coordinación do 

proxecto). 

- Masaryk University, Brno (República 

Checa). 

- Rede EURES (República Checa). 

- Kaunas University of Technology 

(Lituania) (Responsable do deseño do 

soporte virtual). 

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

(Polonia). 

- Universidade de Santiago de Compostela 

(España). 

- Rede EURES, Vigo (España). 

METODOLOXÍA 

O deseño do CEOC comprendeu a 

definición dos contidos do construto e a súa 

estrutura metodolóxica. En canto aos 

contidos do CEOC, analizáronse de forma 

exhaustiva os enfoques actuais en termos de 

conceptos de asesoramento e orientación, 

desenvolvidos polos orientadores/as dos 

países socios especializados en orientación  

 

 

 

 

profesional internacional, tendo 

especialmente como referente o concepto de 

asesoramento da Axencia Federal de Emprego 

de Alemaña (Rübner e Sprengard, 2011). 

Así mesmo, e coa finalidade de 

coñecer as necesidades dos profesionais da 

orientación especializados (EURES/euro-

orientadores), realizouse un estudo 

cuantitativo baseado na aplicación dun 

cuestionario Delphi a 177 suxeitos dos países 

participantes no proxecto (agás Lituania), 

partindo das dimensións preliminares que 

haberían de compoñer a estrutura 

metodolóxica para a orientación na 

mobilidade internacional da xuventude (Iuga, 

2015). 

Finalmente, desenvolvéronse 

diferentes seminarios virtuais para o debate 

cos Orientadores/as EURES, que servirían 

como referente para a elaboración da versión 

definitiva dos diferentes módulos de contido a 

impartir na formación a través da web 

interactiva deseñada pola Kaunas University 

of Technology (Lituania). 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

A estrutura resultante do 

modelo/concepto, como froito do proceso de 

discusión entre os expertos dos países socios e 

logo da investigación de campo realizada, 

sería a seguinte (figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte central da figura 2 

sitúanse os módulos de contidos propios 

da orientación para a mobilidade. Ao redor 

deste núcleo atópanse os aspectos 

relacionados coa metodoloxía a poñer en 

práctica por parte dos orientadores/as 

(diálogos/entrevistas cos orientados) en 

cada un dos módulos centrais. 

A proposta de formación no CEOC 

sería desenvolvida a partir dun portal 

interactivo deseñado ad hoc (figura 3), e 

posta en marcha de forma piloto na última 

fase do proxecto nos diferentes países 

socios. 

Figura 3. Estrutura do portal interactivo 

CONCLUSIÓNS 

A misión do proxecto Guide My 

W@y! consistiu en tratar de dar resposta 

ás demandas de orientación existentes na 

sociedade europea en relación á 

mobilidade internacional, e ás necesidades 

dos profesionais da orientación no que 

respecta aos procedementos, tarefas e 

accións que deben desenvolver no seu 

quefacer laboral diario neste campo. 

O froito resultante foi o deseño e 

aplicación piloto dun programa de 

formación continua e común para os 

profesionais da orientación en Europa, 

incorporando diferentes aspectos 

innovadores como, por exemplo, o uso das 

Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación (espazo virtual de e-

Learning e e-Asesoramento), concibidas 

como unha oportunidade para desenvolver 

novas competencias, á vez que ofrecer 

oportunidades de aprendizaxe eficientes e 

equitativas para os orientadores/as 

europeos. 

Desta maneira, tense contribuído 

a dar resposta a algúns dos obxectivos 

marcados pola Estratexia Europea 2020  
Figura 2. Estrutura e contidos do CEOC 



EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 

Proxecto Erasmus + Guide My W@y!. Deseño dunha proposta de e-formación continuada para profesionais da 

e-orientación na mobilidade da mocidade en Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 12 
 

 
  

4 
 

MARZO 2017 

 

 

 

Elena Fernández Rey 

Luis M. Sobrado Fernández 

Cristina Ceinos Sanz 

Miguel Anxo Nogueira Pérez 

Rebeca García Murias 

Ana I. Couce Santalla 

 

GI DIOEP 

 

Departamento de Pedagoxía e 

Didáctica 

 

Universidade de Santiago de 

Compostela 

 

 

 

 

 

 

(Comisión Europea, 2010), ao introducir 

ferramentas tecnolóxicas na formación, 

favorecer a competitividade dos 

orientadores/as, así como promover máis 

ofertas de formación profesional e emprego a 

través do impulso de accións de mobilidade 

internacional. 

Polo tanto, e a modo de conclusión 

final, cabe apuntar que a presente 

experiencia investigadora poderá servir 

como referente para a axuda aos 

profesionais europeos da orientación no 

desenvolvemento e mellora das súas 

competencias e habilidades metodolóxicas e 

dixitais para o asesoramento da mocidade en 

expectativa de mobilidade na Unión Europea 

ou fóra dela. 

A avaliación final do proxecto 

obtivo unha puntuación elevada (90/100) 

por parte da Axencia Nacional Erasmus 

alemá e identificouse como un exemplo de 

boas prácticas.  
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INTRODUCIÓN 

Presentamos unha experiencia de aprendizaxe-

servizo pensada para traballar desde as materias “Xogo 

Infantil” e “Organización e Xestión do Centro Escolar”, 

pertencentes á titulación de Grao de Mestre/a tanto de 

Educación Infantil como de Primaria da USC. A proposta 

combina a avaliación dos espazos e mobiliario dos parques 

infantís de titularidade pública da cidade de Santiago de 

Compostela coa observación das accións que realizan os 

nenos e nenas, usuarios deses espazos, que poden ser 

interpretadas en clave educativa. 

Puig (2009, p. 9) define a ApS como 

Unha metodoloxía que combina nunha soa actividade a 

aprendizaxe dos contidos, competencias e valores coa 

realización de tarefas de servizo á comunidade. Na ApS o 

coñecemento utilízase para mellorar algo da comunidade e 

o servizo convértese nunha experiencia de aprendizaxe que 

proporciona coñecementos e valores. 

Neste sentido, Lorenzo e Santos (2009) falan 

directamente da ApS e a vinculación do ámbito escolar 

(currículo) e social, destacando a utilidade do proceso tanto 

para o propio alumno como para a entidade onde este exerce 

ou presta os seus servizos. 

Esta metodoloxía esixe, na educación superior, a 

presenza dunha vinculación entre: a aprendizaxe de contidos 

académicos, competencias profesionais, valores cívicos e o 

desenvolvemento dun servizo á comunidade. Permite aos 

estudantes adquirir uns coñecementos construídos desde un 

significado persoal e dota á práctica educativa dun valor 

social que tamén se converterá en parte da experiencia de 

aprendizaxe. Estamos ante un método de ensino-aprendizaxe, 

un modelo de desenvolvemento comunitario, onde existe 

unha evidente conexión entre o ámbito académico e o ámbito 

social/laboral. De feito, esta vinculación, como indican 

Lorenzo e Santos (2009) e Tapia (2004), debe estar 

planificada institucionalmente e integrada no currículo do 

estudante. 

Pero, para que empregamos ApS? Desde o punto de 

vista pedagóxico, a ApS móstrase como unha pedagoxía 

emerxente, innovadora, que vén enriquecer o amplo abano de 

propostas que o docente pode aplicar para desenvolver as 

competencias persoais, interpersoais, para o pensamento 

cívico, a interiorización de valores, a realización de proxectos 

diferentes e a transformación social (Capella, Gil, e Martí, 

2014; Martínez, 2010). 

No marco do Espazo Europeo de Educación Superior 

(EEES), os futuros mestres e mestras deben adquirir unha 

serie de competencias sociais que lles permitan entender a 

sociedade e transformala desde a educación (Figueras,  

 

 

 

 

Capllonch, Blázquez, e Monzonís, 2016); espectadores e 

actores conscientes da realidade, deben empregar os seus 

coñecementos e experiencias para desenvolver a súa 

competencia social e cidadá nun contexto real. 

Pensamos nos parques infantís porque son 

instalacións construídas no exterior que ofrecen a nenos e 

nenas a posibilidade de xogar ao aire libre, practicar 

actividade física e entrar en comunicación con outros nenos e 

nenas, son o principal lugar de reunión das familias (pais e 

nais e fillos/as pequenos) fóra do colexio (MEC, 2015). Estes 

espazos lúdico-recreativos poden considerarse tamén 

espazos educativos, pois nenos e nenas poñen en práctica 

neles todo o seu repertorio de habilidades motrices, 

desenvolven a súa creatividade e están inmersos nun proceso 

de socialización desde o que constrúen e utilizan un sistema 

de regras que lles permite conseguir o seu principal 

obxectivo: xogar e gozar. 

Pero máis aló das intencións do menor, debemos 

valorar este tipo de instalacións como espazos educativos, 

onde acontecen procesos non formais necesarios para a 

formación holística dos nenos. Pretendemos realizar unha 

análise que nos indique cales son as súas vantaxes e 

inconvenientes, as súas características internas (debilidades 

e fortalezas) e externas (ameazas e oportunidades) (Moral, 

Arrabalde, e González, 2010), que nos permita detectar as 

posibilidades educativas deste tipo de espazos coa intención 

de melloralos e propor a súa mellora aos responsables do seu 

proxecto, construción e mantemento. Cuestións como: a 

seguridade destes espazos, a súa adaptación á poboación de 

uso (pavimento e elementos), a súa situación e acceso, os 

valores que pode imprimir o seu uso, os conflitos de 

convivencia (Sáez de Ocáriz, Lavega, e March, 2013), entre 

outros, son aspectos que debemos valorar en toda a súa 

dimensión se queremos coñecer o valor dun espazo 

potencialmente educativo, formativo e socialmente activo. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

O obxectivo desta proposta é mellorar a formación 

dos futuros docentes en Educación Infantil e Primaria 

implementando metodoloxías innovadoras (ApS) no 

desenvolvemento das materias “Xogo Infantil” e 

“Organización e Xestión do Centro Escolar”. Para iso 

preténdese realizar unha análise dos parques infantís de 

titularidade pública da cidade de Santiago de Compostela e 

unha observación da conduta dos nenos e nenas que utilizan 

estes espazos. Trátase de detectar posibles problemas 

estruturais e de uso, elaborando propostas de mellora para 

converter estes lugares en auténticos espazos educativos, 

seguros e transmisores de valores sociais, cívicos e de  
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convivencia. Estas propostas son elevadas ao responsable 

educativo do concello. 

A nosa actividade de ApS responde as seguintes 

aprendizaxes curriculares recollidas nas correspondentes 

Guías docentes das materias implicadas. 

1. Xogo Infantil: 

Competencias: 

- Saber traballar en equipo con outros profesionais de 

dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, 

así como na planificación das secuencias de 

aprendizaxe e na organización das situacións de 

traballo na aula e no espazo de xogo. 

- Saber promover a adquisición de hábitos en torno á 

autonomía, á liberdade, á curiosidade, á observación, á 

experimentación, á imitación e á aceptación de 

normas e de límites. 

- Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como 

deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en 

principios lúdicos. 

Obxectivos: 

- Recoñecer e valorar a importancia do xogo no proceso 

educativo e a súa importancia na formación integral 

do futuro docente. 

- Deseñar e implementar proxectos de intervención 

lúdicos, integrados en contextos formais e informais, 

que favorezan o desenvolvemento global de nenos e 

nenas. 

- Determinar técnicas e instrumentos de observación 

aplicables a situacións lúdicas e educativas, para obter 

información do neno/a e do seu proceso de 

desenvolvemento. 

Contidos: 

- A intervención do educador/a no xogo de nenos e 

nenas. 

- Metodoloxía e estratexias motivadoras. 

- Deseño, estruturación e organización de espazos e 

tempos de xogo. 

- Recursos e materiais para o xogo. 

- Observación e avaliación da actividade lúdica. 

- Xogo e atención á diversidade. 

2. Organización e Xestión do Centro Escolar: 

Competencias: 

- Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en 

contextos de diversidade e que atendan á igualdade de  

 

 

 

 

 

- xénero, á equidade e ao respecto dos dereitos 

humanos que conforman os valores da formación 

cidadá. 

- Colaborar cos distintos sectores da comunidade 

educativa e da contorna social. 

- Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e 

interpretar datos relevantes para emitir xuízos que 

inclúan unha reflexión sobre temas de índole social, 

científica ou ética. 

Obxectivos: 

- Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores 

da comunidade educativa e da contorna social 

próxima. 

- Desenvolver habilidades e actitudes e adquirir 

coñecementos básicos para participar en procesos 

colaborativos de traballo en grupo. 

- Empregar metodoloxías de traballo útiles na 

resolución de problemas. 

Contidos: 

- As zonas de recreo como espazos de carácter 

educativo. 

- Deseño, organización e xestión educativa dos espazos 

e os elementos presentes nos patios de recreo. 

- Requisitos de accesibilidade e inclusividade do deseño 

dos parques de recreo. 

- Elementos básicos de acondicionamento nos parques 

de recreo. Potencialidade educativa. 

Aínda que a materia refírese á organización e 

xestión de espazos propios dos centros escolares, 

aproveitaremos as similitudes (físicas e de vehiculación de 

condutas) existentes entre os parques de recreo públicos e as 

zonas de recreo nos centros de infantil e primaria para 

utilizar o estudo destes equipamentos públicos como 

ferramenta de ensino-aprendizaxe para a materia. 

O SERVIZO 

O deseño da intervención de ApS realizarase, nun 

primeiro momento, en base aos criterios de calidade 

establecidos polo National Youth Leadership Council (2008), 

concretados en aprendizaxe significativa, ligazón co currículo, 

reflexión, diversidade, protagonismo do alumno, creación de 

alianzas sociais, proceso de supervisión do programa, 

duración e intensidade. 

Analizados e integrados estes criterios de calidade, 

procederase coa secuenciación de pasos ou fases para 

completar unha experiencia de ApS, segundo as etapas 

propostas por Puig, Martín, e Batlle (2008): 
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a) Preparación do proxecto 

Despois dalgúns contactos cos responsables 

administrativos destes equipamentos obtivemos a 

autorización do concello de Santiago de Compostela. Tamén 

nos facilitan a información sobre número, localización e 

mobiliario dos diversos parques infantís da cidade. En 

función do número de alumnos das dúas materias implicadas 

e os grupos de traballo, divídese a área urbana en diferentes 

zonas nas que existen equipamentos de parques infantís. 

O noso traballo sobre a análise destes espazos ten as 

seguintes liñas de traballo: 

- Avaliar o cumprimento dos requirimentos 

normativos das instalacións destes espazos. 

- Observar o uso que os nenos e nenas fan destes 

espazos e o tipo de interaccións que levan a cabo 

entre eles. 

Para abordar esta análise elaboráronse e/ou 

utilizáronse unha serie de instrumentos de observación e 

rexistro como: formulario estandarizado de rexistro (lista de 

cotexo ou checklist), caderno de campo, realización de 

fotografías, e consulta de documentos reprográficos. 

b) Realización do proxecto 

O alumnado, organizado en grupos de traballo, 

aplicou os instrumentos de observación nos parques de 

recreo seguindo unha planificación consensuada que se 

plasmou nun calendario de observacións. Unha vez obtidos os 

datos levouse a cabo a súa análise e discusión dentro de cada 

grupo seguindo as indicacións dos docentes. Posteriormente 

cada un dos grupos elaborou e presentou un informe. 

Cos documentos pertinentes extraídos da 

documentación presentada por cada grupo de traballo, os 

docentes preparamos un informe xeral sometido a discusión 

no grupo de alumnos participantes en sesión conxunta. Este 

informe preséntase ao concello de Santiago de Compostela e 

nel constarán os aspectos referidos ao estado, adecuación e 

uso dos espazos e ás instalacións dos parques infantís de 

titularidade pública da cidade. 

c) Avaliación do proxecto 

Desde o punto de vista da avaliación debemos 

contemplar dúas vertentes: unha curricular e outra de 

servizo social. Ambas están intimamente unidas e aínda que é 

a natureza desta unión a que fai que a metodoloxía da ApS 

teña un carácter único, é necesario avaliar por separado cada 

unha destas dimensións para garantir o equilibrio entre elas. 

Sobre este equilibrio pivota a validez da ApS como 

metodoloxía curricular e como ferramenta válida para a  

 

 

 

 

 

 

implicación das institucións educativas no avance da 

sociedade. 

CONCLUSIÓNS 

Nestes momentos atopámonos na etapa de 

elaboración do informe sobre o estado e uso dos parques 

infantís. Eliximos a metodoloxía de ApS porque a súa 

implementación nos estudos de Grao de Mestre/a parécenos 

idónea dado o tipo de profesional que queremos formar. 

Neste sentido, cremos que a nosa proposta permítenos sentar 

as bases para que os alumnos/as alcancen un maior grao de 

dominio dos contidos e obxectivos ligados aos currículos das 

materias “Xogo Infantil” e “Organización e Xestión do Centro 

Escolar”, pero tamén nos brinda un espazo no que os 

alumnos/as poden tomar conciencia sobre a necesidade de 

construír unha sociedade mellor desde unha achega persoal e 

de traballo en equipo. Ademais, permite aos alumnos e 

alumnas do Grao de Mestre/a reflexionar sobre a 

contribución educativa de espazos urbanos como os parques 

infantís e capacítalles para entender que o proceso formativo 

do neno realízase dentro dun continuo espacial e temporal, 

no que a escola soamente é unha parte. Esta visión de 

conxunto é a que fundamenta a necesidade de que a escola (e 

as institucións educativas en xeral) se abra ao diálogo coa 

contorna na que está inserta. 
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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 profesora Margarita Pino Juste, desenvolveu unha serie de actividades de 

formación desde finais do  2016 ao 2017.  
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DURACIÓN DATAS 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) 

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

 (Dr. Fernando J. Melgosa Rodríguez) 

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

 (Dr. Vicente Martín) 

 

CURSO BÁSICO “CREATE YOUR FUTURE” PARA ORIENTADORES DE SOBREVIVENTES DE CANCRO INFANTIL 

Online, decembro de 2016-xaneiro de 2017 

O programa de orientación "Create your Future" desenvolveuse no 

marco do proxecto europeo do mesmo nome, no Programa Erasmus+. Desde o 

mes de decembro 2016 a xaneiro de 2017 realizouse un curso de formación 

dirixido a orientadores e outros profesionais (pedagogos, educadores sociais, 

psicólogos, mestres, etc.) que traballan con mozos e mozas de entre 15 e 25 anos sobreviventes de cancro infantil e que están en 

proceso de reintegración educativa ou laboral. Neste curso participaron as profesoras Beatriz Cebreiro López e Carmen Fernández 

Morante, do GI TECNOEDUC, ademais de profesionais de toda España convocados a través da Federación Española de Pais de Nenos 

con Cancro. 

 

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, e coordinado pola profesora María José Méndez Lois (GI GEFIL), organizou, 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 centráronse 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. 
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PARTICIPACIÓN DO GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIES10 NA RADIO MUNICIPAL DE TUI 

Tui, xaneiro-maio de 2017 

 O GI GIES 10 participa entre os meses de xaneiro e maio na Radio Municipal de Tui 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. 

 

TALLER PRÁCTICO “XERACIÓN DE VÍDEOS INTERACTIVOS PARA FORMACIÓN MIXTA (BLENDED LEARNING)” 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017 

O GI TECNOEDUC, no marco do proxecto Erasmus+ 

Blend, e en colaboración co Centro Tecnolóxico de 

Supercomputación de Galicia (CESGA), desenvolveu no mes de marzo o taller práctico “Xeración de vídeos interactivos para 

Formación Mixta (Blended Learning)”, destinado ao alumnado do Programa de Doutoramento en Educación da USC. 

 

XORNADAS “REALIDADE EDUCATIVA NA COMUNIDADE XITANA EN EXCLUSIÓN. FORMACIÓN PARA PROFESIONAIS NO ÁMBITO ESCOLAR” 

A Coruña, 16 de marzo de 2017 

O profesor Miguel A. Santos Rego e a profesora Mar Lorenzo Moledo, membros do GI ESCULCA, participaron 

no mes de marzo nas Xornadas “Realidade Educativa na Comunidade Xitana en Exclusión” cun relatorio titulado “A 

Atención á Diversidade Cultural na Escola”. 

Nesta actividade abordáronse aspectos sociolóxicos da comunidade xitana, a guía de xénero para a educación 

“Barabal”, a resolución de conflitos, a atención á diversidade cultural na escola e a mediación entre a familia e a escola.   

 

BUILDING UNIVERSITIES' REPUTATION (UNIVERSIDAD DE NAVARRA) 

Pamplona, 30-31 de marzo de 2017 

La profesora Mar Lorenzo Moledo (GI ESCULCA) participou en calidade de relatora no Congreso Internacional “Building 

Universities' Reputation” celebrado na Universidade de Navarra cun workshop titulado “The virtuous circle of investing in the 

community: the paradox of service learning”.    

DÍA RESPONSABLE TEMA 

12/01/2017 Iria Calleja Barcia A implicación parental na educación dos fillos/as 

19/01/2017 Águeda Gutiérrez Sánchez Axentes de Saúde Pública: a escola como punto de partida 

26/01/2017 Xoana Reguera López de la Osa Metodoloxías activas en educación 

09/02/2017 Tania García Remeseiro Hixiene postural no ámbito laboral 

16/02/2017 Margarita Pino Juste Educación para a saúde 

02/03/2017 Sara Fernández Aguayo Dramaterapia e desenvolvemento da persoa 

09/03/2017 Yaiza Taboada Iglesias O deporte e a saúde dirixidos por diferentes ámbitos profesionais.  

16/03/2017 Myriam Alvariñas Villaverde Contidos da Educación Física primaria 

23/03/2017 Jorge Soto Carballo As redes sociais ao servizo da escola 

30/03/2017 Lucía Lomba Portela Innovar na escola 

06/04/2017 Lucía Pumares Lavandeira Actividades extraescolares 

27/04/2017 María Luisa Rodicio García A figura do profesor-titor na escola 

04/05/2017 Diego Alonso Fernández Conseguir unha vida máis saudable?: Actívate xa! 

11/05/2017 Natalia Abalde Amoedo Inflúe a práctica de actividade física e a alimentación no rendemento académico? 

19/05/2017 Margarita Pino Juste Función das familias no proceso educativo 

25/05/2017 Rocío Abalo Núñez Lesións e novas tecnoloxías 

http://www.unav.edu/web/building-universities-reputation
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

SEMINARI PERMANENT D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Barcelona, 20 de abril de 2017 

A profesora Elena Fernández Rey, directora do GI DIOEP, foi invitada a participar no “Seminari 

Permanent d’Orientació Professional”, que se celebrará o día 20 de abril de 2017 na Universitat de Barcelona, e 

no que desenvolverá a conferencia inaugural titulada “Orientación e asesoramento da carreira: perfís de futuro”. 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN “COMO FACER UN ARTIGO DE REVISIÓN” 

Pontevedra, 20 de abril de 2017 

A elaboración de artigos continúa sendo un tema recorrente na esfera universitaria. Por este motivo, o GI GIES 10, dirixido 

pola profesora Margarita Pino Juste, está a organizar un seminario de investigación, de catro horas de duración, que pretende 

abordar o tema da elaboración de artigos de revisión.  

 

SEMINARIO NACIONAL “AS REVISTAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN E A SOCIEDADE DO COÑECEMENTO” 

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2017 

Dende o Grupo de Investigación ESCULCA e a Rede RIES estase a organizar o Seminario Nacional "As Revistas Científicas en 

Educación e a Sociedade do Coñecemento". O Seminario celebrarase na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida) de 

Santiago de Compostela o 26 de abril de 2017.  
 

III SEMINARIO “APRENDIZAXE-SERVIZO NO ENSINO NON UNIVERSITARIO” 

Santiago de Compostela, 3-5 de maio de 2017 

O III Seminario Aprendizaxe-Servizo no Ensino non Universitario celebrarase na Facultade de Ciencias da 

Educación do Campus Vida (Santiago de Compostela) entre os días 3 e 5 de maio de 2017. Esta actividade ten 

solicitada a homologación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de 

formación permanente do profesorado (10 h.). 

 

IV SEMINARIO SOBRE FORMACIÓN PARA O TRABALLO 

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2017 

O GI ESCULCA e GI GEFIL, ambos da Universidade de Santiago de Compostela, organizarán, durante o 

mes de maio, o “IV Seminario de Formación para o Traballo”, no que participarán diferentes profesionais de 

varias universidades españolas, e que versará sobre os novos horizontes da Pedagoxía Laboral.  

 

VIII SEMINARIO REDE INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN (RIPO) 

Cuenca, 18-19 de maio de 2017 

Membros do GI DIOEP asistirán ao VIII Seminario Rede Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación (RIPO), que nesta edición se celebrará en Cuenca, na Universidade de Castela A Mancha, os 

días 18 e 19 de maio de 2017. Concretamente, participarán no eixo de traballo denominado “Da 

Investigación en Orientación”. 

 

A MÚSICA COMO RECURSO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

Lugo, 12-15 de xuño de 2017 

As profesoras Mª Carmen Sarceda Gorgoso (GI GEFIL) e Mª Ángeles López de la Calle dirixen o curso de verán “A música 

como recurso curricular en Educación Infantil e Primaria” de 25 horas de duración. 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL “RECURSOS PARA UN PRACTICUM DE CALIDADE” 

Poio, 5-7 de xullo de 2017 

O GI PED está a traballar na planificación dun taller para o Simposio Internacional “Recursos para un Practicum de 

Calidade” que se celebrará en Poio (Pontevedra) entre os días 5 e 7 de xullo de 2017. 

 

VII FORO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA 

Vigo, 14-17 de xullo 2017 

No mes de xullo, o profesor Alexandre Sotelino 

Losada (membro do GI ESCULCA) e Javier Agrafojo 

(coordinador do SEPIU e colaborador do GI ESCULCA), participaran coa mesa redonda “A responsabilidade social da universidade: 

achegas desde a aprendizaxe-servizo” no VII Foro Internacional de Innovación Universitaria que se celebrará en Vigo. 

 

XIII NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 2.0: VIOLENCIAS – DIVERSIDADE – COEDUCACIÓN – EMOCIONALIDADE 

Lalín, 18-21 xullo 2017 

A profesora Mª José Méndez Lois (GI GEFIL) e Mª Jesús Payo Negro, organizan no mes de xullo no Concello de Lalín a 

décimo terceira edición do curso “Novas fronteiras na igualdade de oportunidades 2.0: Violencias – Diversidade – Coeducación – 

Emocionalidade” con 30 horas de duración. 

O obxectivo do curso é tomar conciencia sobre as violencias na sociedade civil a fin de intercambiar e analizar boas 

prácticas para o desenvolvemento de actuacións igualitarias que faciliten, aos distintos axentes de socialización que participan na 

formación e educación da cidadanía, a detección dos problemas educativos e sociais neste ámbito e a achega de alternativas de 

solución que contribúan a mellorar a sociedade na que vivimos.  

 

O DEREITO Á PARTICIPACIÓN DOS NENOS E NENAS. CONSTRUÍNDO CIDADANÍA 

Santiago de Compostela, 20-21 de xullo de 2017 

O curso, que estará dirixido polas profesoras Mar Lorenzo Moledo (GI ESCULCA) e María del Carmen Gutiérrez Moar, está 

orientado a analizar a situación da infancia na sociedade actual a través de catro ámbitos fundamentais: educativo, social, ocio e 

participación. Ademais, colabora na súa organización o Fondo de Nacións Unidas para a Infancia (UNICEF) e o Valedor do Pobo de 

Galicia. 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

ÁGUEDA GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, DO GI GIES10, REALIZARÁ UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDADE DE PORTO 

Porto, maio de 2017 

 A profesora Águeda Gutiérrez, do GI GIES10, realizará unha estadía de investigación na Facultade de Oporto co profesor Rui 

Garganta da Silva, do Gabinete de Cineantropometría. Concretamente, participará na Investigación “Crescimento e Desenvolvimento; 

Avaliaçao e Prescriçao de Exercicio Físico”. A finalidade desta estadía é traballar sobre o adestramento funcional para o 

desenvolvemento e aprendizaxe das actividades ximnásticas. 

 

JESÚS GARCÍA ÁLVAREZ, DO GI ESCULCA, REALIZARÁ UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDADE DE CARDIFF 

Cardiff, 1 de maio ao 31 de xullo de 2017 

 O doutorando Jesús García Álvarez realizará unha estadía de investigación entre os meses de maio e xullo na School of Social 

Sciences da Universidade de Cardiff co profesor Manuel Souto Otero, recoñecido experto no ámbito de “Política e Educación para o 

Traballo”.
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XV ENCONTRO ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAIORES E VI ENCONTRO GALEGO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAIORES 

Santiago de Compostela, 12-14 de xuño de 2017 

Baixo o lema “Os programas universitarios para maiores como elemento estratéxico na formación 

para toda a vida,” coinciden en Santiago de Compostela o XV Encontro Nacional de Programas Universitarios 

para Maiores e o VI Encontro Galego de Programas Universitarios para Maiores, adoptando como liñas 

temáticas fundamentais de traballo a educación permanente no ámbito universitario, a internacionalización 

e participación, e a responsabilidade social dos programas universitarios para maiores. 

Máis información: https://aepumxvencuentro.org/ 

 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. CINDU 2017 

Vigo, 15-17 de xuño de 2017 

 

Este congreso pretende ser un punto de encontro para o intercambio de experiencias e de relación entre todas aquelas 

persoas interesadas na docencia universitaria, dada a importancia da difusión das experiencias investigadoras e/ou innovadoras 

realizadas polo profesorado de cara á mellora da docencia universitaria. 

Máis información: http://www.cindu2017.org/ 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. CIMIE 17 

Bilbao, 29-30 de xuño de 2017 

CIMIE, congreso anual organizado por AMIE (Asociación Multidisciplinaria de Investigación Educativa), constitúe un 

encontro científico internacional de carácter interdisciplinario que nesta sexta edición centrarase na abordaxe do reto europeo e 

internacional de avanzar cara á unha “Investigación e Innovación Responsables”. 

O congreso organízase en dúas xornadas intensivas: a primeira en base ás disciplinas e/ou áreas e a segunda en temas 

abordados interdisciplinariamente. 

Máis información: http://amieedu.org/cimie/ 
 

III CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA E DOCENCIA EN REDE. INRED 2017 

Valencia, 13-14 de xullo de 2017 

Innovar, aprender e ensinar coas TIC, motivar, 

activar,… son palabras que soan constantemente nas 

tendencias actuais da educación, nos docentes que cada día 

intentan mellorar e responder a unhas necesidades de cambio. 

INRED 2017 pretende facerse eco destas inquietudes 

e tendencias, sendo unha invitación aberta a todos aqueles docentes creativos, innovadores, emprendedores,… que queiran inspirar, 

e ser inspirados, co seu traballo, experiencia e investigación na educación superior. Na súa terceira edición, INRED tratará a 

aprendizaxe en movemento, tecnoloxías móbiles, aulas abertas, competencias, recursos tecnolóxicos, proxectos colaborativos en 

rede,… todo coa finalidade de mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe nos centros universitarios. 

Máis información: http://inred.blogs.upv.es/ 

http://inred.blogs.upv.es/
https://aepumxvencuentro.org/
http://www.cindu2017.org/
http://amieedu.org/cimie/
http://inred.blogs.upv.es/
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PORTO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION. PORTO ICRE'17 

Porto, 19-21 de xullo de 2017 

A Conferencia Porto ICRE'17 é organizada polo Centro de Investigação e Inovação 

em Educação (inED), da Escola Superior de Educação, unha estrutura que reúne 

investigadores de diferentes áreas interrelacionadas do coñecemento que contribúen para 

o estudo global e sistemático da educación. Esta conferencia pretende reunir 

investigadores, profesionais, outros axentes educativos con interese na área e estudantes, 

de diversas áreas académicas, para compartir e discutir cuestións educacionais no ámbito 

dos temas da Conferencia. 

Máis información: https://porto-icre2017.eventqualia.net/pt/pt/ 

 

EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH. ECER 2017 

COPENHAGE, 25-27 DE AGOSTO DE 2017 

Desde a década dos 90, os sistemas de educación nacionais europeos 

foron experimentando reformas amplas que loitan por un cambio e mellora 

constante; sen embargo, nalgúns casos, conduce a unha diminución na calidade 

da educación.  

ECER 2017 convida aos académicos a reflexionar sobre o rol da 

investigación educativa na educación reformadora e no imperativo do cambio constante, e aborda o impacto da reforma 

transnacional centrándose na maneira na que esas reformas están afectadas polas vías que percorren cando se atravesan fronteiras 

en toda Europa e máis aló. 

Máis información: http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/ 

 

2017 IARSLCE ANNUAL CONFERENCE 

Galway (IR), 14-16 de setembro de 2017 

A Conferencia anual IARSLCE é un escenario académico para difundir novo coñecemento sobre 

aprendizaxe–servizo e compromiso comunitario. O centro de atención de presentacións, simposios, e discursos é 

a investigación que incorpora unha variedade perspectivas teóricas e metodolóxicas. A conferencia tamén serve 

como punto de reunión de membros de redes e asociacións empresariais. Un compoñente significativo da 

conferencia é a titoría de estudantes graduados e novos profesores interesados en avanzar nas súas propias 

axendas de investigación neste campo. 

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

 

XX CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2017: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E TECNOLOXÍAS, A TRÍADA PARA TRANSFORMAR OS PROCESOS 

FORMATIVOS 

Santiago de Chile, 8-10 de novembro de 2017 

O XX Congreso Internacional EDUTEC 2017: Investigación, 

Innovación e  Tecnoloxías, a tríada para transformar os procesos 

formativos, organizado pola Universidade de Santiago de Chile, está 

dirixido a académicos e profesionais, investigadores e formadores, 

educadores e estudantes, xestores, administrativos e directores de todos os ámbitos das Ciencias da Educación, enfocado 

especialmente aos que traballan no ámbito da Tecnoloxía Educativa a nivel práctico e/ou teórico.  

Máis información: http://www.edutec.ciietvirtual.cl/portal/index.php/presentacion.html 

https://www.ese.ipp.pt/noticias/ICRE
https://porto-icre2017.eventqualia.net/pt/pt/
http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/
http://www.researchslce.org/
http://www.usach.cl/
http://www.edutec.ciietvirtual.cl/portal/index.php/presentacion.html
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOXÍA, SAÚDE E EDUCACIÓN 

Oviedo, 8-11 de novembro de 2017 

O I Congreso Internacional de Psicoloxía, Saúde e 

Educación, organizado polo Grupo de Investigación ADIR da 

Facultade de Psicoloxía da Universidade de Oviedo e a 

Association University of Scientific Formation Psychology and 

Education Research da Universidade de Almería, ten como 

obxectivo potenciar o intercambio de coñecemento entre os distintos campos da saúde e a educación e fomentar novas prácticas de 

ensinanza e aprendizaxe baseadas na evidencia científica máis recente.  

Máis información: http://cipse2017.com/ 

 

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 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://cipse2017.com/
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Ofrecemos as novidades 

referentes á lexislación educativa dos 

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-lei 5/2016, do 9 de 

decembro, de medidas urxentes para 

a ampliación do calendario de 

implantación da Lei Orgánica 8/2013, 

do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa. BOE Núm. 298 

Sábado, 10 de decembro de 2016 Páx. 

86168-86174. 

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

12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf 

Resolución do 21 de novembro de 

2016, da Universidade de Santiago de 

Compostela, pola que se publica o 

plan de estudos de Máster en 

Filosofía: Coñecemento e Cidadanía. 

BOE Núm. 305 Luns, 19 de decembro 

de 2016 Páx. 88712-88713. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12032.pdf 

Resolución do 21 de novembro de 

2016, da Universidade de Santiago de 

Compostela, pola que se publica a 

modificación do plan de estudos de 

Máster en Dirección de Actividades 

Educativas na Natureza. BOE Núm. 

305 Luns, 19 de decembro de 2016 

Páx. 88720-88721. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12036.pdf 

Resolución do 22 de novembro de 

2016, da Universidade de Santiago de 

Compostela, pola que se publica a 

modificación do plan de estudos de 

Graduado en Mestre de Educación 

Infantil. BOE Núm. 305 Luns, 19 de 

decembro de 2016 Páx. 88722-88726. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12037.pdf 

Resolución do 22 de novembro de 

2016, da Universidade de Santiago de 

Compostela, pola que se publica a 

modificación do plan de estudos de 

Graduado en Mestre de Educación 

Primaria. BOE Núm. 305 Luns, 19 de 

decembro de 2016 Páx. 88727-88731. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12038.pdf 

Orde ECD/1941/2016, do 22 de 

decembro, pola que se determinan as 

características, o deseño e o contido 

da avaliación de Bacharelato para o 

acceso á Universidade, as datas 

máximas de realización e de 

resolución dos procedementos de 

revisión das cualificacións obtidas, 

para o curso 2016/2017. BOE Núm. 

309 Venres, 23 de decembro de 2016 

Páx. 89890-89949 

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

12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf 

Resolución do 21 de decembro de 

2016, do Congreso dos Deputados, 

pola que se ordena a publicación do 

Acordo de validación do Real 

Decreto-lei 5/2016, do 9 de 

decembro, de medidas urxentes para 

a ampliación do calendario de 

implantación da Lei Orgánica 8/2013, 

do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa. BOE Núm. 314 

Xoves, 26 de decembro de 2016 Páx. 

91083. 

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

12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf 

Corrección de erros do Real 

Decreto 1105/2014, do 26 de 

decembro, polo que se establece o 

currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato. BOE Núm. 37 Luns, 13 

de febreiro de 2017 Páx. 9768. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

02/13/pdfs/BOE-A-2017-1409.pdf 

Corrección de erros da Orde 

ECD/1941/2016, do 22 de 

decembro, pola que se determinan as 

características, o deseño e o contido 

da avaliación de Bacharelato para o 

acceso á Universidade, as datas 

máximas de realización e de 

resolución dos procedementos de 

revisión das cualificacións obtidas, 

para o curso 2016/2017. BOE Núm. 

37 Luns, 13 de febreiro de 2017 Páx. 

9769. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

02/13/pdfs/BOE-A-2017-1410.pdf 

Orde ECD/192/2017, do 28 de 

febreiro, pola que se modifica a Orde 

EDU/2095/2010, do 28 de xullo pola 

que se establece a estrutura das 

probas para a obtención do título de 

Bacharel para persoas maiores de 

vinte anos no ámbito de xestión do 

Ministerio de Educación. BOE Núm. 

57 Mércores, 8 de marzo de 2017 Páx. 

17026-17028. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

03/08/pdfs/BOE-A-2017-2459.pdf 

Aplicación provisional do Acordo 

entre o Reino de España e a 

República Arxentina sobre 

recoñecemento mutuo de títulos e 

certificados de estudos de educación 

primaria, secundaria obrigatoria e 

post obrigatoria e educación superior 

non universitaria do Reino de España 

e os niveis de educación primaria, 

secundaria e superior -a excepción da 

educación universitaria- da República 

Arxentina, ou as súas denominacións 

equivalentes, feito en Madrid o 23 de 

febreiro de 2017. BOE Núm. 62 

Martes, 14 de marzo de 2017 Páx. 

18461-18465. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

03/14/pdfs/BOE-A-2017-2739.pdf 
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12036.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1410.pdf
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Aplicación provisional do Convenio 

de cooperación educativa entre o 

Reino de España e a República 

Arxentina, feito en Madrid o 23 de 

febreiro de 2017. BOE Núm. 62 

Martes, 14 de marzo de 2017 Páx. 

18471-18473. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

03/14/pdfs/BOE-A-2017-2741.pdf 

 

DOG 

Orde do 16 de decembro de 2016 

pola que se regula o réxime de axudas 

a centros privados concertados para a 

contratación de auxiliares de 

conversa coa finalidade de mellorar a 

competencia lingüística do alumnado 

en linguas estranxeiras. DOG Núm. 3 

Mércores, 4 de xaneiro de 2017 Páx. 

375-391. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170104/AnuncioG0164-

211216-0008_gl.pdf 

Extracto da Orde do 16 de 

decembro de 2016 pola que se 

regula o réxime de axudas a centros 

privados concertados para a 

contratación de auxiliares de 

conversa coa finalidade de mellorar a 

competencia lingüística do alumnado 

en linguas estranxeiras. DOG Núm. 3 

Mércores, 4 de xaneiro de 2017 Páx. 

392-393. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170104/AnuncioG0164-

211216-0009_gl.pdf 

Orde do 22 de decembro de 2016 

pola que se modifica a Orde do 10 de 

febreiro de 2012 pola que se regula a 

proba para a obtención do título de 

bacharel para persoas maiores de 

vinte anos na Comunidade Autónoma 

de Galicia. DOG Núm. 4 Xoves, 5 de 

xaneiro de 2017 Páx. 514-518. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170105/AnuncioG0164-

261216-0002_gl.pdf 

 

 

 

 

 

 

Resolución do 21 de novembro de 

2016 pola que se publica o plan de 

estudos do máster universitario en 

Filosofía: Coñecemento e Cidadanía. 

DOG Núm. 5 Luns, 9 de xaneiro de 

2017 Páx. 921-922. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170109/AnuncioG2018-

231216-0004_gl.pdf 

Resolución do 21 de novembro de 

2016 pola que se publica a 

modificación do plan de estudos do 

máster universitario en Dirección de 

Actividades Educativas na Natureza. 

DOG Núm. 5 Luns, 9 de xaneiro de 

2017 Páx. 923-924. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170109/AnuncioG2018-

231216-0003_gl.pdf 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola 

que se modifica a Orde do 12 de 

marzo de 2013 pola que se 

desenvolve o procedemento para a 

admisión do alumnado en centros 

docentes sustentados con fondos 

públicos que impartan ensinanzas de 

2º ciclo de educación infantil, de 

educación primaria, de educación 

secundaria obrigatoria e de 

bacharelato reguladas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

DOG Núm. 22 Mércores, 1 de febreiro 

de 2017 Páx. 4558-4570. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170201/AnuncioG0164-

260117-0001_gl.pdf 

Decreto 29/2017, do 9 de marzo, 

de cooperación para o 

desenvolvemento. DOG Núm. 58 

Xoves, 23 de marzo de 2017. Páx. 

13886-13911. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170323/AnuncioG0244-

150317-0003_gl.pdf 

Orde do 14 de marzo de 2017 pola 

que se ditan normas para a aplicación 

do réxime de concertos educativos 

con centros docentes privados para o  

 

 

 

 

 

 

curso académico 2017/18 e 

seguintes. DOG Núm. 59 Venres, 24 de 

marzo de 2017. Páx. 14289-14309. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170324/AnuncioG0164-

150317-0002_gl.pdf 

Resolución conxunta do 21 de 

febreiro de 2017, da Secretaría Xeral 

de Universidades e da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se 

ditan instrucións para a realización, 

dentro do curso 2016/17, da 

avaliación de bacharelato para o 

acceso á universidade (ABAU) para o 

curso 2017/18. DOG Núm. 60 Luns, 

27 de marzo de 2017. Páx. 14507-

14525. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170327/AnuncioG0164-

170317-0002_gl.pdf 

Resolución do 1 de marzo de 2017, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se fixan os criterios para a 

determinación de titulacións de grao 

singulares no Sistema universitario 

de Galicia. DOG Núm. 63 Xoves, 30 de 

marzo de 2017. Páx. 15194-15196. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170330/AnuncioG0164-

210317-0001_gl.pdf 
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