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INFORME SOBRE OS DEBERES ESCOLARES 

Os deberes escolares teñen sido un dos temas máis 

controvertidos no eido educativo nos últimos anos. Tanto é así 

que esta temática foi abordada polos medios de comunicación e, 

en xeral, no eido social desde dous focos antagónicos: aqueles 

que afirman que os deberes escolares melloran o rendemento 

académico e aqueles que aseguran que provoca ansiedade e 

estrés no alumnado. O que é innegable é que se trata dun asunto 

que está xerando conflitos pronunciados entre a familia e a 

escola, afectando á motivación pola aprendizaxe dos nosos 

estudantes. 

Por este motivo, o Informe sobre os Deberes Escolares, 

liderado polo Grupo de Psicoloxía Educativa (GIPED) da 

Universidade da Coruña e dirixido polo profesor Antonio Valle, 

en colaboración co Grupo de Investigación en Aprendizaxe, 

Dificultades e Rendemento Académico (ADIR) da Universidade de Oviedo e co Grupo 

Universitário de Investigação em Autorregulação (GUIA) da Universidade do Minho, garda unha 

especial relevancia no contexto nacional e autonómico, xa que o seu obxectivo non é outro que 

analizar as variables que inciden na realización dos deberes do alumnado. Este estudo foi 

presentado o día 23 de outubro na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela coa presenza do 

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez. 

De modo específico, o Informe organízase partindo dunha análise do contexto e 

xustificación da investigación onde se amosa a notable incidencia no contexto social do tema dos 

deberes escolares e se expoñen argumentos a favor e en contra, afirmando que “a experiencia e a 

investigación aconsellan fuxir dos extremismos e ter unha posición moderada e razoable cara a 

eles” (p. 14). Seguidamente, examínanse as variables que inciden na realización dos deberes: o 

rendemento académico e a implicación dos estudantes, do profesorado e das familias. Finalmente, 

chégase a conclusións fundamentais para a orientación de políticas e prácticas futuras. 

En xeral, este estudo de carácter novidoso dispón dun indubidable interese dentro da 

investigación e práctica educativa, pois á luz dos resultados, pódese afirmar que a realización dos 

deberes, até un nivel aceptable, mellora o rendemento académico do alumnado. Ao respecto, un 

factor de gran relevancia é a necesidade de deseñar intervencións contextualizadas para a 

promoción de habilidades de traballo e estratexias de xestión do tempo de estudo que deben 

incluír os tres actores fundamentais: alumnado, familias e docentes. O esencial é que estas tarefas 

sexan presentadas cun propósito claro e con utilidade para os estudantes, dando resposta á súa 

falta de motivación e interese. Estas tarefas deberán ser deseñadas cun carácter máis atractivo e 

de calidade, sendo o profesorado o que proporcione feedback sobre a tarefa prescrita, levando 

conta da súa posta en marcha e sendo guía neste proceso. Cabe resaltar a importancia da 

implicación parental, pois demóstrase que o seu control e apoio teñen un efecto positivo sobre os 

estudantes en relación aos deberes escolares. Neste senso, o rol dos pais debe ser o de apoiar e 

supervisar as tarefas dos seus fillos e fillas, ofrecendo unha retroalimentación positiva. Todo isto 

dirixido a un obxectivo que debe ser compartido por todos os actores no feito educativo, isto é, 

contribuír ao desenvolvemento académico e persoal dos nosos cidadáns. 
 

Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa da UDC 
Rede RIES 
Máis información: http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/23455  
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No ámbito das Ciencias da 

Educación e, en concreto, da Pedagoxía 

Hospitalaria desenvolvéronse múltiples 

iniciativas de innovación educativa 

orientadas a facilitar a formación de 

menores con cancro en idade escolar 

durante a enfermidade e a convalecencia, e 

tamén de adultos, e mesmo a desenvolver 

sistemas de e-learning para pacientes 

hospitalizados. O Grupo de Tecnoloxía 

Educativa da Universidade de Santiago de 

Compostela iniciou no 2005 unha liña de 

investigación que tivo éxito recoñecido a 

nivel internacional (Bienzle et al., 2008). 

Dispoñemos, por tanto, de recursos 

interesantes e experiencias de innovación 

educativa destacadas, pero non así de 

investigacións en profundidade que 

permitan coñecer en toda a súa 

complexidade as necesidades e 

experiencias educativas dos nenos con 

cancro despois da enfermidade. Existe un 

baleiro de investigación educativa que 

imposibilita visibilizar esta realidade, 

identificar as necesidades, problemáticas e 

retos aos que se enfrontan estes nenos, 

mozos e as súas familias, definindo os 

ámbitos de intervención e mellora aos que 

as autoridades deben dar resposta coas 

súas políticas educativas, laborais, 

económicas e sociais, entre outras.  

O proxecto Create Your Future 

(2017) enfócase no momento de 

superación da enfermidade,  unha etapa de 

especial atención, xa que se fai necesario 

retomar procesos educativos e definir o 

futuro inmediato no mundo laboral.  Na 

primeira parte, a investigación fixo aflorar 

un gran número de cuestións que 

fundamentaron as seguintes actuacións 

para lograr cambiar esa realidade: 

visibilización dos sobreviventes en 

materiais propios na rede; elaboración dun 

modelo de orientación para sobreviventes; 

formación para todos os que lles dan 

apoio, tanto de institucións ou 

especialistas en orientación profesional e 

inserción laboral como profesionais que 

desde as asociacións das familias 

axúdanlles en todo o proceso. Deseñouse 

un modelo de orientación adecuado a 

sobreviventes e formouse nel cun curso 

piloto de formación para orientadores 

educativos e profesionais. E como 

actuación para cambio na sociedade 

desenvolveuse unha acción de 

sensibilización social coa realización de 

varias iniciativas e contactos co mundo 

laboral a través de distintos 

empregadores.  

O  estudo para  identificar 

elementos da realidade dos sobreviventes 

e para o desenvolvemento de diversas 

actuacións en apoio á súa formación e 

futuro laboral aplicouse en catro países: 

España, Austria, Bulgaria e Grecia. O 

principal obxectivo da investigación foi 

“Coñecer as necesidades e retos que se lles 

presentan aos sobreviventes de cancro 

infantil en Europa unha vez superada a 

enfermidade e, en concreto, cando 

retoman o seu proceso educativo e 

afrontan o seu futuro profesional”. 

A investigación realizada sobre 

os retos e necesidades educativas, 

afectivas e sociais que se lles presentan 

aos menores sobreviventes de cancro 

infantil europeos xerou gran cantidade de 

achegas sobre os seguintes temas: 

1. Experiencia educativa dos 

sobreviventes durante o tratamento 

e na súa reincorporación á escola. 

2. Situación educativa dos 

sobreviventes ao finalizar o 

tratamento. 

3. Axudas educativas coas que os 

sobreviventes contaron durante o 

tratamento. 

4. Axudas para facilitar a contorna 

socio-afectiva que os sobreviventes 

tiveron á súa disposición durante o 

tratamento. 

5. Impacto da enfermidade na 

contorna social, persoal e na propia 

imaxe dos sobreviventes. 

6. Visión social da enfermidade e 

dos sobreviventes de cancro. 

7. Actitude dos sobreviventes cara 

ao mundo do traballo e o seu futuro 

laboral. 

8. Puntos fortes dos sobreviventes 

ante o futuro laboral. 

9. Barreiras e necesidades que 

experimentan os sobreviventes ante 

a incorporación ao mundo do 

traballo. 



EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 

Estudo sobre sobreviventes do cancro infantil no Proxecto “Create Your Future” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 13  

 
  

3 
  

NOVEMBRO 2017 

 

 

 

Beatriz Cebreiro López 

Carmen  Fernández Morante  

 

GI TECNOEDUC 

 

Departamento de Pedagoxía e 

Didáctica 

 

Universidade de Santiago de 

Compostela 

 

 

 

 

 

 

10. Actitude cara a formación, 

necesidades de orientación educativa 

e profesional, e ámbitos formativos 

máis demandados. 

11. Medidas propostas para 

favorecer a inserción laboral dos 

sobreviventes. 

Consideramos que os resultados 

do estudo permiten acceder a unha 

realidade pouco estudada e que arroxan 

datos moi relevantes para as 

administracións educativas, centros de 

formación e investigación, e asociacións.  

Outro dos produtos do proxecto 

Create Your Future foi a comunidade 

virtual internacional para os sobreviventes 

e profesionais que traballan con eles. 

Consiste nun espazo dedicado na rede de 

redes, onde poden intercambiar as súas 

experiencias, consellos e historias de éxito 

na procura de emprego e orientación 

laboral. 
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XUSTIFICACIÓN 

É día de estrea!! 

Catro estreas diferentes pero todos cheos de 

emoción, nervios, moito traballo, un público entregado e uns 

actores excepcionais. Pero, como chegamos ata aquí? Temos 

que retroceder no tempo… 

Desde o grupo GIES-10 poñémonos en contacto con 

catro centros de saúde mental para proporlles realizar un 

programa de dramaterapia para o desenvolvemento social e 

persoal de persoas que padecen deterioro da súa saúde 

mental. 

A Organización Mundial da Saúde (OMS) estima que 

o 25% da poboación sufrirá dun trastorno mental ao longo da 

súa vida. En España, entre o 2,5 e o 3% da poboación adulta 

ten unha grave enfermidade mental. 

Na actualidade, cada vez son máis os estudos que 

demostran a eficacia da dramatización como recurso 

terapéutico no campo da saúde mental. Esta preséntase como 

unha ferramenta que permite desenvolver desde a práctica 

conceptos tan importantes como a empatía, a autoestima, as 

habilidades sociais ou a imaxe corporal. 

  A través de técnicas teatrais os usuarios poden 

representar situacións, conceptos abstractos, resolver 

problemas, enfrontarse a sucesos persoais, etc. sen 

necesidade de vivilos. Isto dáse nunha contorna segura que 

lles permite aos usuarios chegar a entender, solucionar e 

desenvolver diferentes situacións favorecendo así un cambio 

gradual persoal e grupal. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Despois dunha análise bibliométrica en 

profundidade da literatura sobre a utilización do teatro como 

técnica terapéutica, tres meses visitando e observando as 

actividades en dous centros de saúde mental e sendo parte do 

seu día a día e reunións cos psicólogos e educadores, 

definimos os obxectivos e deseñamos o programa 

“Espertando sorrisos”, para ser implementado en catro 

centros galegos de saúde mental. A mostra consistiu en 

cincuenta e cinco persoas de entre 18-60 anos. 

“Espertando Sorrisos” non establece límites; 

permite aos participantes alcanzar un resultado dentro do 

grupo, nun contexto onde todos poden crear e desenvolverse 

de acordo ás súas capacidades.  

Como di o propio nome, buscamos espertar sorrisos 

en cada unha das persoas que participan no programa. Desde 

o primeiro día, sorrisos que reflicten metas adquiridas, 

satisfacción, emoción, confianza…  

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS E CONTIDOS 

O obxectivo principal do programa é descubrir e 

interiorizar habilidades e destrezas de desenvolvemento 

persoal e social para a mellora da autoestima, asertividade, 

interacción social, sentido da vida e creatividade a través da 

dramaterapia como técnica terapéutica.  

Os contidos que se traballan foron seleccionados 

minuciosamente. Despois de coñecer as carencias máis 

sobresaíntes nas persoas que padecen enfermidade mental e 

como poden ser traballadas dende a dramaterapia, 

seleccionamos seis contidos chave: autoestima, asertividade, 

creatividade, emoción, interacción social e sentido da vida. 

METODOLOXÍA 

...Quedabámonos no primeiro día. Como esquecelo! 

Estabamos con persoas cuxas carencias máis sobresaíntes 

tiñan que ver coa autoestima, a asertividade, a creatividade, 

as emocións, a interacción social e a construción de metas. 

Pero a pesar disto, podíamos respirar ilusión, ganas, emoción, 

talento, grandes ideas… só necesitaban ser desempoadas, 

dirixidas e apoiadas.  

O programa está organizado en 26 sesións e 

estrutúrase en dúas partes. Unha primeira etapa na que se 

traballan diferentes aspectos da personalidade a través de 

actividades creativas e unha segunda etapa na que se realiza 

unha creación colectiva, a partir dos contidos explorados. 

Todo o traballo realizado está enfocado na creación 

colectiva dunha obra. A metodoloxía é activa e participativa. 

Neste proceso, a educadora é unha guía e son os participantes 

os que toman responsabilidade sobre o seu propio traballo.  

Non hai un límite ata o que chegar, senón que é a partir das 

súas capacidades que chegaremos á creación. Desta maneira 

sempre acadarán un resultado completo sen que poida nacer 

neles a frustración de non ter acadado unha meta. Isto 

permite que cada un se desenvolva de acordo ás súas 

capacidades dentro do grupo. 

As técnicas metodolóxicas fundamentais son 

técnicas de grupo e cooperativas, tendo sempre en conta o 

progreso individual de cada participante no proceso. O 

obxectivo desta metodoloxía é permitirlles verificar na 

práctica a súa capacidade de crear, resolver problemas e 

chegar a acordos, ao tempo que comezan e terminan un 

proxecto por si mesmos. 

AVALIACIÓN 

Todo este proceso avaliouse co obxectivo de 

demostrar a eficacia do programa. Con este propósito, 

levouse a cabo unha avaliación inicial, formativa e final, cunha 

retroalimentación constante.  A avaliación inicial permitiunos 

determinar o estado inicial dos participantes mediante unha  
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batería de cuestionarios e escalas. Para a avaliación formativa 

utilizouse un diario de campo e un rexistro observacional de 

cada sesión e de cada participante.  E finalmente, a avaliación 

final, onde se aplica novamente a mesma batería de 

instrumentos e unha enquisa de satisfacción. Isto non só nos 

permite coñecer o estado final do grupo senón comparar o 

inicio e o final, coñecendo así as melloras que se produciron 

durante o programa.  

E chegamos ao día da estrea despois dun longo 

traballo. Catro creacións diferentes pero todas nacidas da 

mesma base… eles mesmos. Despois da primeira etapa, cada 

grupo elixiu que facer, que materiais tomar e cales 

rexeitar…e, pouco a pouco, a través de ensaio-erro, foron 

creando ata chegar a acadar un resultado: unha obra con 5 

sketches, unha curtametraxe, un documental e unha 

exposición. Catro obras que tiñan saído de si mesmos, catro 

obras que falan deles, dos seus sentimentos, das súas metas, 

do que aman, do que lles gustaría chegar a acadar… Catro 

obras que desempoaron todo aquilo que estaba, pero que non 

se podía ver.  
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 

CURSO “INTRODUCIÓN Á APRENDIZAXE-SERVIZO NO EIDO DA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO” 

Santiago de Compostela, 3-4 de abril (Campus Santiago de Compostela) e 24-25 de abril (Campus Lugo) de 2017 

Os profesores Miguel A. Santos Rego, Mar Lorenzo Moledo, Alexandre Sotelino Losada (GI-ESCULCA) e o Coordinador do 

Servizo de Participación e Integración Universitaria, Javier Agrafojo Fernández, impartiron o curso “Introdución á Aprendizaxe-

Servizo no eido da cooperación ao desenvolvemento”. Co obxectivo de contribuír ao coñecemento da Aprendizaxe-Servizo como 

metodoloxía innovadora na educación e no desenvolvemento do currículo universitario, este curso foi recoñecido como actividade 

de formación polo Plan de Formación e Innovación Docente da USC.  
 

 

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 celebrou o día 20 de abril de 2017 na Universitat de Barcelona, e no que 

desenvolveu 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 para a Rede RIES. Por este motivo, o GIES 10, dirixido pola 

profesora Margarita Pino Juste, organizou un seminario de investigación, de catro horas de duración, que aborda o tema da 

elaboración de artigos de revisión.  

CURSO “TRATAMENTO EDUCATIVO DA DISLEXIA” 

Cedeira, 24 de abril de 2017 

A profesora Paula Outón, do GI-ESCULCA, ten impartido un curso sobre dislexia en centros educativos que, baixo o título de 

“Tratamento educativo da dislexia”, tivo lugar o 24 de abril no CEIP Nicolás del Río de Cedeira.  

 

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

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2017 

Desde o GI-ESCULCA organizouse o Seminario Nacional "As Revistas Científicas en Educación e a Sociedade do 

Coñecemento". O seminario foi celebrado na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida) de Santiago de Compostela o 26 de 

abril de 2017.  

 

CURSO “NECESIDADES EDUCATIVAS DO ALUMNADO CON DISLEXIA” 

Vigo, 4 de maio de 2017 

A profesora Paula Outón, do GI-ESCULCA, impartiu un curso sobre dislexia en centros educativos co título de “Necesidades 

educativas do alumnado con dislexia" o 4 de maio no CEIP Celso Emilio Ferreiro de Vigo. 
 

 

IV SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO “NOVOS HORIZONTES PARA A PEDAGOXÍA LABORAL” 

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2017 

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

o mes de maio, o IV Seminario de Formación para o Traballo, no que participaron diferentes profesionais de 

varias universidades españolas, e que versou sobre os novos horizontes da Pedagoxía Laboral.  
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VIII SEMINARIO REDE INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN (RIPO) 

Cuenca, 18-19 de maio de 2017 

Membros do GI-DIOEP asistiron ao VIII Seminario Rede Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación (RIPO), que nesta edición se celebrou na Universidad de Castilla La Mancha os días 18 e 19 de 

maio de 2017. Concretamente, participaron no eixo de traballo denominado “Da Investigación en 

Orientación”. 

 

MESA REDONDA “INNOVACIÓNS PEDAGÓXICAS PARA O FORTALECEMENTO DEMOCRÁTICO” 

Santiago de Compostela, 2 de xuño 2017 

A profesora Mar Lorenzo, do GI-ESCULCA, participou na mesa redonda “Innovacións Pedagóxicas para o Fortalecemento 

Democrático” no marco das “Xornadas para o Fortalecemento Democrático. A educación e os valores europeos fronte ao 

radicalismo”, celebradas na Universidade de Santiago de Compostela e organizadas polo Centro de Estudos de Seguridade e a Xunta 

de Galicia. 
 

CURSO DE VERÁN “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 dirixiron o curso de verán “A música 

como recurso curricular en Educación Infantil e Primaria”, de 25 horas de duración. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF, AND CORPUS APPROACHES TO, LEXICOGRAMMAR  

Santiago de Compostela, 14-15 de xuño de 2017 

 O profesor Stefan Th. Gries, da Universidade de California (Santa Bárbara, Estados Unidos), invitado polo GI-Gramática do 

Español da Rede RIES, impartiu un seminario sobre o tratamento estatístico e lingüístico das alternancias léxico-gramaticais na 

Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. 
 

IMPORTANCIA DAS LINGUAS MENOS DIFUNDIDAS E ENSINADAS: EXEMPLOS DO EUSKERA E GALEGO  

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2017 

A profesora Viola G. Miglio, da Universidade de California (Santa Bárbara, Estados Unidos), foi invitada polo GI-Gramática 

do Español da Rede RIES para impartir unha conferencia sobre a situación das linguas minoritarias, con especial énfase no estatus do 

español como lingua minoritaria en California e do ensino do euskera e galego en Estados Unidos.  
 

CURSO “ORIENTACIÓNS PARA A ELABORACIÓN DUN MAPA DE COMPETENCIAS DIXITAL” 

Cáceres, 28 de xuño de 2017 

 A profesora Cristina Ceinos Sanz, do GI-DIOEP, impartiu un curso sobre a elaboración dun mapa de competencias dixital no 

Grao de Administración e Dirección de Empresas da Facultade de Empresa, Finanzas e Turismo da Universidade de Extremadura. 
 

 

III SEMINARIO “APRENDIZAXE-SERVIZO NO ENSINO NON UNIVERSITARIO” 

Santiago de Compostela, 3-4 de xullo de 2017 

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

Educación do Campus Vida (Santiago de Compostela) os días 3 e 4 de xullo de 2017. Esta actividade contou coa 

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

permanente do profesorado (10 h.). 
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LINGUAS TEMPORAIS E LINGUAS ASPECTUAIS  

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2017 

A Dra. Joanna Wilk-Racięska, Catedrática de Español da Universidade de Silesia en Katowice (Polonia) invitada polo GI-

Gramática do Español, impartiu unha conferencia sobre linguas temporais e aspectuais na Facultade de Filoloxía da Universidade de 

Santiago de Compostela. 
 

WORKSHOP APRENDIZAXE-SERVIZO 

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2017 

O GI-ESCULCA participou na organización dun Workshop sobre os proxectos de Aprendizaxe-Servizo 

que no curso 2016/2017 se desenvolveron en diferentes centros da USC. O Workshop, celebrado na Facultade 

de Filosofía da USC, serviu de punto de encontro e debate no que compartir as experiencias dos profesores 

responsables deste proxectos, analizar e valorar a institucionalización da ApS na USC, así como trazar 

perspectivas de futuro.  

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL “RECURSOS PARA UN PRACTICUM DE CALIDADE” 

Poio, 5-7 de xullo de 2017 

O GI-PED estivo a traballar na planificación e desenvolvemento dun taller para o Simposio Internacional “Recursos para un 

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

 

CURSO DE VERÁN “DOCENTES CONECTAD@S: O RETO DE EDUCAR NA ERA DIXITAL” 

A Coruña, 10-11 de xullo de 2017 

O profesor Alexandre Sotelino Losada, membro do GI-ESCULCA, participou o pasado 10 de xullo co 

relatorio “Aprendizaxe-servizo: aprender con compromiso cívico-social” no curso de verán “Docentes 

Conectad@s: O Reto de Educar na Era Dixital”, organizado polo Centro Universitario de Formación e Innovación 

Educativa (CUFIE) da Universidade da Coruña.  

 

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), participaron coa mesa redonda “A responsabilidade social da universidade: 

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

CURSO DE DOUTORAMENTO IMPARTIDO POLO PROFESOR MIGUEL A. SANTOS REGO NA UNIVERSIDADE DE PALERMO 

Bos Aires (Arxentina), 17-21 de xullo de 2017 

O Coordinador do GI-ESCULCA e da Rede RIES, o profesor Miguel A. Santos Rego, impartiu no mes de xullo un curso de 

doutoramento na Universidade de Palermo, invitado, expresamente, por devandita institución. 

 

CURSO DE VERÁN “XIII NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 2.0: VIOLENCIAS – DIVERSIDADE – 

COEDUCACIÓN – EMOCIONALIDADE” 

Lalín, 18-21 de xullo de 2017 

A profesora Mª José Méndez Lois (GI-GEFIL) e Mª Jesús Payo Negro organizaron, 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”, que contou co recoñecemento de 30 horas. 
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A CUANTIFICACIÓN NO SINTAGMA NOMINAL E O SINTAGMA VERBAL: O PAPEL DA METÁFORA 

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2017 

A Dra. Katrien Verveckken, da Katholieke Universiteit Leuven, invitada polo GI-Gramática do Español da Rede RIES, 

impartiu unha conferencia sobre a cuantificación nos sintagmas nominais e verbais na Facultade de Filoloxía da Universidade de 

Santiago de Compostela. 

 

XORNADAS DE INVESTIGACIÓN DA REDE RIES “INVESTIGACIÓN E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA” 

Pontevedra, 19 de outubro de 2017 

O 19 de outubro celebráronse na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade 

de Vigo as Xornadas de Investigación “Investigación e Divulgación Científica”, das que se fixo eco o Diario da 

Universidade.  

As Xornadas xorden dentro do interese na sociedade de hoxe por coñecer os resultados da 

investigación científica. Os investigadores/as, polo tanto, teñen a responsabilidade de informar dos 

resultados dos seus estudos, a fin de transformar e mellorar, na medida do posible, o mundo no que vivimos. 

 

 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE GALICIA E NORTE DE PORTUGAL DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO “A FORMACIÓN 

PROFESIONAL DUAL: DÚOS OU DUETOS?” 

Lugo, 19-21 de outubro de 2017 

O Grupo Galego de Estudos para a Formación e Inserción Laboral (GEFIL) da Universidade de Santiago 

de Compostela, integrante da Rede RIES, e a Delegación Rexional do Norte do Instituto de Emprego e Formaçao 

Profissional de Portugal pretendían, con esta decimo novena edición, visibilizar e poñer en valor a realidade 

conceptual, normativa e práctica dos contextos da Formación Profesional Dual en Galicia e Portugal, debater 

acerca das relacións permanentes e/ou ocasionais da Escola e a Empresa, do intercambio dos saberes dunha e 

outra, da súa construción conxunta de coñecemento, da implicación das dúas na preparación das persoas para o 

desempeño das actividades produtivas recoñecidas como traballo e do impacto no mercado laboral e na sociedade.  
 

 

XI SEMINARIO NACIONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO INMIGRANTE “A EDUCACIÓN FÍSICA E O DEPORTE COMO EIXO 

DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL” 

Santiago de Compostela, 3-4 de novembro de 2017 

Un ano máis, desde o GI-ESCULCA, organizouse o XI Seminario Nacional "Atención Educativa ao 

Alumnado Inmigrante. Experiencia e Innovación. A Educación Física e o Deporte como Eixo de Convivencia 

Intercultural", que se celebrou os días 3 e 4 de novembro de 2017 na Facultade de Ciencias da Educación (Campus 

Vida) da Universidade de Santiago de Compostela. 

 

 

PROGRAMAS EFECTIVOS PARA MELLORAR A IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS NAS ESCOLAS 

Santiago de Compostela, 6-8 de novembro de 2017 

Na tarde do mércores 8 de novembro remataban as sesións de formación impartidas por Joyce 

Epstein, da Johns Hopkins University (EE.UU), recoñecida especialista no ámbito da educación, familia e escola. 

Estas sesións formaban parte do Seminario Internacional “Programas efectivos para mellorar a implicación 

das familias nas escolas”, organizado polo GI-ESCULCA da Rede RIES, e desenvolvido do 6 ao 8 de novembro 

na Facultade de Ciencias da Educación do Campus Vida da USC. 

Durante as tres sesións, a profesora Epstein compartiría as súas experiencias investigadoras e 

prácticas en relación ao tema, presentando inicialmente o corpo teórico sobre a eficacia dos programas relacionados coa escola, a 

familia e a comunidade na mellora do éxito escolar, pasando pola organización da práctica na procura do éxito escolar a partir da 

configuración de equipos de intervención (alianzas familia-escola-comunidade), para finalizar cun achegamento ao tema dos deberes 

escolares como oportunidade para a interacción entre escola e familias e o fomento da implicación parental. 

http://redries.usc.es/index.php/noticias/352-a-reconecida-profesora-joyce-epstein-imparte-un-seminario-internacional-programas-efectivos-para-mellorar-a-implicacion-das-familias-nas-escolas-na-facultade-de-cc-da-educacion-da-usc
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CURSO DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 

Santiago de Compostela, 13, 15, 20 e 22 de novembro-11 e 13 de decembro de 2017 

Este curso, de 25 horas de duración, coordinado polo GI-Gramática do Español da Rede RIES,  estivo 

destinado a mellorar a competencia escrita do persoal investigador, sobre todo daquel que se atopa no 

proceso de redacción dun documento científico: artigo, TFG, TFM, PFC, teses, etc.  

Atendeuse especialmente a cuestións como as principais características da redacción científica, a 

corrección gramatical, o deseño e a estrutura do documento, a coherencia na aplicación de elementos 

especiais (citas, referencias bibliográficas, tipografías, etc.) e os recursos para a revisión do texto.  
 

SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA: A APRENDIZAXE-SERVIZO COMO FERRAMENTA PARA A 

INSERCIÓN LABORAL (USC) 

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2017 

 O xoves 23 de novembro, na Facultade de Matemáticas da USC, tivo lugar un Seminario sobre 

Responsabilidade Social e Innovación Educativa: a aprendizaxe-servizo como ferramenta para a inserción laboral, 

organizado pola Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social e coa colaboración do GI-ESCULCA 

da USC. Os obxectivos do seminario son: promover a implicación do estudantado universitario en actividades de 

responsabilidade social que poidan optimizar a súa aprendizaxe académica, potenciar o rol da universidade como axencia dinamizadora da 

aprendizaxe cívica dos seus estudantes e estudar a conexión entre os procesos de educación non formal e as canles de inserción laboral 

desde a educación superior. 

 

SEMINARIO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E ATENCIÓN A MULLERES EN SITUACIÓN DE DROGODEPENDENCIA, DESDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO 

Santiago de Compostela, 29-30 de novembro de 2017 

O GI-TECNOEDUC, en colaboración co Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e a Fundación de Educación para 

a Saúde (Fundadeps) organizaron os días 29 e 30 de novembro un seminario dirixido a profesionais dos servicios sociais e sanitarios. 

A inscrición ao evento foi gratuíta e presentouse baixo o título “Prevención, detección e atención a mulleres en situación de 

drogodependencia desde a perspectiva de xénero”. Tivo unha duración de 10 horas lectivas e impartiuse en Santiago de Compostela, 

na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida). 
 

COLABORACIÓN DO GI-DIOEP CO IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 

A Estrada, novembro de 2017 

O GI-DIOEP, coordinado pola Profa. Elena Fernández Rey, colaborou co IES Antón Losada na formación continuada do seu 

profesorado para mellorar o desenvolvemento da acción titorial, durante o mes de novembro. 

 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 

MARÍA DEL CARMEN BELLVER, DA UNIVERSIDADE DE VALENCIA, REALIZOU UNHA ESTADÍA NO GI-ESCULCA 

Santiago de Compostela, abril 2017 

A profesora María del Carmen Bellver, do Departamento de Teoría da Educación da Facultade de Filosofía e Ciencias da 

Educación, realizou durante o mes de abril unha estadía de investigación no Grupo de Investigación ESCULCA. 
 

ÁGUEDA GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, DO GIES10, REALIZOU UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Porto, maio de 2017 

 A profesora Águeda Gutiérrez realizou unha estadía de investigación na Universidade de Oporto co profesor Rui Garganta da 

Silva, do Gabinete de Cineantropometría. Concretamente, participou na investigación “Crescimento e Desenvolvimento; Avaliaçao e 

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

aprendizaxe das actividades ximnásticas. 

http://redries.usc.es/index.php/noticias/353-seminario-sobre-responsabilidade-social-e-innovacion-educativa-a-aprendizaxe-servizo-como-ferramenta-para-a-insercion-laboral-usc
http://redries.usc.es/index.php/noticias/353-seminario-sobre-responsabilidade-social-e-innovacion-educativa-a-aprendizaxe-servizo-como-ferramenta-para-a-insercion-laboral-usc
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JESÚS GARCÍA ÁLVAREZ, DO GI-ESCULCA,  REALIZOU UNHA ESTADÍA NA CARDIFF UNIVERSITY 

Cardiff, 1 de maio-31 de xullo de 2017 

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

Sciences da Cardiff University co profesor Manuel Souto Otero, recoñecido experto no ámbito “Política e Educación para o Traballo”. 
 

LETICIA LÓPEZ CASTRO, DO GI-ESCULCA, REALIZOU UNHA ESTADÍA NA GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON 

Londres, 1 de maio-31 de xullo de 2017 

A doutoranda Leticia López Castro realizou unha estadía na Goldsmiths, University of London, desde maio ata xullo de 2017, 

traballando o fenómeno do bullying da man do destacado Prof. emérito Peter K. Smith na Unit for School and Family Studies. 
 

IAGO PORTELA PINO, DO GIES 10, REALIZOU UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Porto, 1 de abril-30 xullo de 2017 

O doutorando Iago Portela Pino realizou unha estadía de investigación desde o mes de abril ao mes de xullo de 2017, na 

Universidade do Porto (Portugal). 

 

AIXA PERMUY MARTÍNEZ, DO GI-GEFIL REALIZOU UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDADE DO PAÍS VASCO 

Donostia, setembro-outubro de 2017 

  A doutoranda Aixa Permuy Martínez realizou unha estadía de investigación na Universidade do País Vasco, xunto ao 

profesor Jon Berástegui Martínez (Facultade de Educación, Filosofía e Antropoloxía), do Dpto. de Didáctica e Organización Escolar, 

especialista en educación emocional. 

 

BIBIANA REGUEIRO FERNÁNDEZ, DO GI-PED, REALIZOU UNHA ESTADÍA NA  UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE 

 California, outubro de 2017 

A doutoranda Bibiana Regueiro Fernández realizou unha estadía coa profesora Jutta Heckhausen durante a cal desenvolveu 

un estudo dos diferentes perfís motivacionais en alumnado nativo e inmigrante e a súa relación cos deberes escolares. 

 

JOYCE EPSTEIN, DA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (USA), REALIZOU UNHA ESTADÍA NO GI-ESCULCA 

Santiago de Compostela, novembro de 2017 

A profesora Joyce Epstein (Johns Hopkins University, USA), de recoñecido prestixio internacional, levou a cabo unha estadía 

no GI-ESCULCA na que traballou temas relacionados coa familia, a escola e a comunidade. Concretamente, presentou destacadas 

aportacións en canto a como mellorar os vínculos entre os diferentes axentes educativos e como iso pode repercutir positivamente 

na mellora do rendemento académico do alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjis9nG2LrVAhUCHxoKHX7AD9AQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gold.ac.uk%2F&usg=AFQjCNGDjV6Q0WfJIdJRIIbSYA8pqIkGZg
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

 

CONVENIOS ENTRE O GI-GEFIL E DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA 

A profesora Mª José Méndez Lois, membro do GI GEFIL, figura como investigadora principal de dous contratos de 

investigación con centros educativos da comunidade galega, en virtude dos cales se realizan as seguintes actividades de formación: 

- IES Xulián Magariños (Negreira): contrato coa ANPA Barcalesa para Obradoiro de educación das emocións con 

perspectiva de xénero (18/11/2016-31/12/2017). 

- IES de Quiroga (Lugo): contrato para Obradoiro de educación das emocións para a convivencia positiva e Xornada sobre 

estratexias para unha educación democrática na familia (18/11/2016-31/12/2017). 

 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 HERLON A. BEZERRA, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (BRASIL), REALIZA UNHA ESTADÍA NO 

GI-ESCULCA 

Santiago de Compostela, setembro-decembro de 2017 

O profesor Herlon A. Bezerra, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, está a 

realizar unha estadía de investigación no Grupo de Investigación ESCULCA. 

 

ÍGOR MELLA NÚÑEZ, DO GI-ESCULCA, REALIZA UNHA ESTADÍA NA NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND 

Galway, 11 de setembro-11 de decembro de 2017 

O doutorando Ígor Mella Núñez está a realizar unha estadía de investigación no Community Knowledge Initiative (CKI) coa 

Profa. Lorraine McIlrath , especialista en Aprendizaxe-Servizo (ApS). 
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I CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL E III CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE RECURSOS EDUCATIVOS INNOVADORES (CIREI) 

Madrid, 11-17 de decembro de 2017 

Este congreso reúne a académicos, estudantes, investigadores, 

profesionais da educación e demais interesados na temática relativa ás cuestións de 

innovación, tales como metodoloxías e estratexias de innovación docente, uso de 

TIC nas aulas, perspectivas históricas da innovación, formación do profesorado para 

a innovación ou métodos de investigación, entre outras. Nesta edición, a iniciativa 

esténdese a nivel internacional. 

Máis información: https://congresosalcala.fgua.es/cirei2017/ 

 

EDUNOVATIC2017: II CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN, INNOVACIÓN E TIC 

Madrid, 12-14 de decembro de 2017 

  

 

 

 Esta segunda edición do Congreso Virtual Internacional sobre Educación, Innovación e TIC, está organizada por REDINE 

(Rede de investigación e Innovación Educativa) en colaboración co laboratorio de innovación 2Lab de Eindhoven. 

Con esta edición  preténdese continuar ofrecendo unha plataforma virtual efectiva de intercambio de novas ideas, aplicacións e 

experiencias, a profesionais da educación de ámbito internacional preocupados por unha educación innovadora e de calidade.  

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

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS 

LLEIDA, 17-19 DE OUTUBRO DE 2018 

 A Universidade de Lleida, a través do Equipo de Desenvolvemento Organizacional (EDO) da Facultade 

de Educación, Psicoloxía e Traballo Social, ten a honra de organizar o XV Congreso Internacional de 

Organización de Institucións Educativas (CIOIE). 

 Este feito supón abrir as súas portas a profesionais da Organización de Institucións Educativas, a tantos docentes e 

profesionais que dedican, cada ano, o seu esforzo, o seu tempo e a súa capacidade para investigar e difundir boas prácticas no ámbito 

das organizacións educativas, coa ilusión e a perspectiva de mellora nun tempo de crisis e coa mirada posta no desenvolvemento das 

institucións e a súa incidencia na innovación da docencia. 

 Máis información: http://www.cioie.org/XVCIOIE/  
 

CONGRESO INTERNACIONAL XXXI SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE PEDAGOXÍA SOCIAL: “PEDAGOXÍA SOCIAL, 

INVESTIGACIÓN E FAMILIAS” 

Palma, 21-23 de novembro de 2018 

 No mes de novembro, a Sociedade Iberoamericana de Pedagoxía Social (SIPS) celebrará a súa 

trixésimo primeira edición do Seminario Interuniversitario de Pedagoxía Social baixo o título “Pedagoxía 

social, investigación e Familias”.  

 Entre as liñas que se abordan, atópase a pedagoxía social e familia (modelos e teorías); a 

intervención socio-educativa sobre a infancia, xuventude e familia (relación familia-escola, comunidade, 

entorno e traballo en rede); e as metodoloxías de investigación neste campo. 

Máis información: https://www.gifes.uib.es 

https://congresosalcala.fgua.es/cirei2017/
http://www.edunovatic.org/bienvenida/
http://www.cioie.org/XVCIOIE/
https://www.gifes.uib.es/
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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 

Resolución do 11 de abril de 2017, 

da Universidade da Coruña, pola que 

se publica o plan de estudos de 

Máster en Didácticas Específicas. BOE 

Núm. 100 Xoves, 27de abril de 2017 

Páx. 32839-32840. 

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

04/27/pdfs/BOE-A-2017-4630.pdf 

Resolución do 11 de maio de 2017, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se publica o Acordo do 

Consello de Universidades do 10 de 

maio de 2017, polo que se ordenan as 

ensinanzas universitarias oficiais de 

Grao. BOE Núm. 114 Sábado, 13 de 

maio de 2017 Páx. 39684-39691. 

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

05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf 

Real Decreto 562/2017, de 2 de 

xuño, polo que se regulan as 

condicións para a obtención dos 

títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obrigatoria e de Bacharel, 

de acordo co disposto no 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. 132 

Sábado, 3 de xuño de 2017 Páx. 

45397-45403. 

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

06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf 

Orde ECD/642/2017, do 4 de xullo, 

pola que se fixan os prezos públicos 

polos servizos académicos 

universitarios na Universidade 

Nacional de Educación a Distancia 

para o curso 2017-2018. BOE Núm. 

160 Xoves, 6 de xullo de 2017 Páx. 

57531-57543. 

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

07/06/pdfs/BOE-A-2017-7877.pdf 

Orde ECD/651/2017, do 5 de xullo, 

pola que se regula a ensinanza básica 

e o seu currículo para as persoas 

adultas en modalidade presencial, a 

distancia e a distancia virtual, no 

ámbito de xestión do Ministerio de 

Educación, Cultura e Deporte. BOE 

Núm. 162 Xoves, 8 de xullo de 2017 

Páx. 58643-58940. 

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

07/08/pdfs/BOE-A-2017-7983.pdf 

Real Decreto 726/2017, do 21 de 

xullo, polo que se establecen os 

limiares de renda e patrimonio 

familiar e as contías das becas e 

axudas ao estudo para o curso 2017-

2018, e se modifica o Real Decreto 

1721/2007, do 21 de decembro, polo 

que se establece o réxime das becas e 

axudas ao estudo personalizadas. BOE 

Núm. 174 Sábado, 22 de xullo de 

2017 Páx. 64555-64567. 

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

07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf 

Resolución do 25 de xullo de 2017, 

da Secretaría Xeral Técnica, pola que se 

publica o Convenio de colaboración 

entre a Axencia Nacional de Avaliación 

da Calidade e Acreditación e a 

Universidade de Santiago de 

Compostela, polo que se formaliza a 

encomenda de xestión, para a 

avaliación da actividade investigadora 

dos profesores contratados 

permanentes. BOE Núm. 185 Venres, 4 

de agosto de 2017 Páx. 76852-76855. 

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

08/04/pdfs/BOE-A-2017-9298.pdf 

Resolución do 26 de setembro 

de 2017, da Secretaría Xeral 

Técnica, pola que se publica o 

Convenio-tipo de colaboración 

entre a Axencia Nacional de 

Avaliación da Calidade e 

Acreditación e a Universidade de A 

Coruña, polo que se formaliza a 

encomenda de xestión, para a 

avaliación da actividade 

investigadora dos profesores 

contratados permanentes. BOE 

Núm. 243 Luns, 9 de outubro de 

2017. Páx. 98402-98405. 

https://www.boe.es/boe/dias/20

17/10/09/pdfs/BOE-A-2017-

11569.pdf 

 

DOG 

Resolución do 11 de abril de 

2017 pola que se publica o plan de 

estudos de máster universitario en 

Didácticas Específicas pola 

Universidade da Coruña. DOG 

Núm. 85 Xoves, 4 de maio de 2017 

Páx. 21944-21945. 

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

os/2017/20170504/AnuncioG2017-

240417-0002_gl.pdf 

Resolución do 5 de abril de 2017 

pola que se publica a modificación da 

Normativa de avaliación do 

rendemento académico dos 

estudantes e de revisión de 

cualificacións, aprobada no Pleno 

ordinario do Consello de Goberno do 

5 de abril de 2017. DOG Núm. 87 

Luns, 8 de maio de 2017 Páx. 22408-

22411. 

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

os/2017/20170508/AnuncioG2018-

270417-0001_gl.pdf 

Orde do 14 de xuño de 2017 pola 

que se actualiza a oferta de formación 

profesional do sistema educativo, 

polo réxime ordinario, en centros 

públicos da Comunidade Autónoma 

de Galicia para o curso académico  

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/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11569.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170504/AnuncioG2017-240417-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170504/AnuncioG2017-240417-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170504/AnuncioG2017-240417-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG2018-270417-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG2018-270417-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG2018-270417-0001_gl.pdf
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2017/18. DOG Núm. 120 Luns, 26 de 

xuño 2017 Páx. 31246-31277. 

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

os/2017/20170626/AnuncioG0164-

190617-0004_gl.pdf 

Orde do 15 de xuño de 2017 pola que 

se actualiza a oferta modular polo 

réxime de persoas adultas, nas 

modalidades presencial, semipresencial 

e a distancia, de ciclos formativos de 

grao medio e de grao superior de 

formación profesional en centros 

públicos da Comunidade Autónoma de 

Galicia para o curso académico 

2017/18. DOG Núm. 120 Luns, 26 de 

xuño 2017 Páx. 31278-31301. 

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

os/2017/20170626/AnuncioG0164-

190617-0002_gl.pdf 

Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de 

reorganización de centros docentes 

de determinadas localidades. DOG 

Núm. 126 Martes, 4 de xullo de 2017 

Páx. 32467-32469. 

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

os/2017/20170704/AnuncioG0164-

300617-0004_gl.pdf 

Decreto 65/2017, do 6 de xullo, polo 

que se fixan os prezos públicos pola 

prestación de servizos académicos e 

administrativos nas universidades do 

Sistema universitario de Galicia para o 

curso académico 2017/18. DOG Núm. 

134 Venres, 14 de xullo de 2017 Páx. 

33980-33992. 

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

os/2017/20170714/AnuncioG0164-

100717-0001_gl.pdf 

Resolución do 12 de xullo de 2017 

pola que se publica o Regulamento de 

estudos de doutoramento, aprobado 

no Pleno ordinario do Consello de 

Goberno do 12 de xuño de 2017. DOG 

Núm. 143 Venres, 28 de xullo de 2017 

Páx. 35814-35857. 

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

os/2017/20170728/AnuncioG2018-

120717-0001_gl.pdf 

 

 

 

 

 

 

Decreto 70/2017, do 13 de xullo, 

polo que se regula a formación en 

igualdade e prevención e loita contra 

a violencia de xénero do persoal ao 

servizo da Administración da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

DOG Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 

2017 Páx. 36338-36353. 

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

os/2017/20170801/AnuncioG0244-

190717-0001_gl.pdf 

Orde do 11 de xullo de 2017 pola 

que se fai pública a oferta educativa 

das escolas oficiais de idiomas da 

Comunidade Autónoma de Galicia a 

partir do curso escolar 2017/18. DOG 

Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 

2017 Páx. 36360-36364. 

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

os/2017/20170801/AnuncioG0164-

190717-0001_gl.pdf 

Orde do 19 de xullo de 2017 pola 

que se desenvolve o Decreto 

60/2017, do 22 de xuño, de 

reorganización de centros docentes 

de determinadas localidades. DOG 

Núm. 145 Venres, 4 de agosto de 

2017 Páx. 36978-36984. 

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

os/2017/20170804/AnuncioG0164-

260717-0006_gl.pdf 

Resolución do 20 de xullo de 2017, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento, 

no curso académico 2017/18, 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. 150 Martes, 8 de agosto de 

2017 Páx. 38105-38134. 

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

os/2017/20170808/AnuncioG0164-

010817-0002_gl.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución do 3 de agosto de 2017, 

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 2017/18. DOG Núm. 155 Xoves, 

17 de agosto de 2017 Páx. 39574-

39599. 

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

os/2017/20170817/AnuncioG0164-

040817-0003_gl.pdf 

Orde do 3 de agosto de 2017 pola 

que se amplía a relación de materias 

de libre configuración autonómica de 

elección para os centros docentes na 

etapa de educación secundaria 

obrigatoria, e se regula o seu 

currículo e a súa oferta. DOG Núm. 

156 Venres, 18 de agosto de 2017 

Páx. 39749-39786. 

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

os/2017/20170818/AnuncioG0164-

080817-0005_gl.pdf 

Orde do 10 de agosto de 2017 pola 

que se aproban os concertos 

educativos cos centros docentes 

privados de educación infantil, 

educación primaria, educación 

secundaria obrigatoria, educación 

especial, e de formación profesional. 

DOG Núm. 157 Luns, 21 de agosto de 

2017 Páx. 39921-39944. 

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

os/2017/20170821/AnuncioG0164-

100817-0002_gl.pdf 

Decreto 91/2017, do 21 de 

setembro, polo que se crean, na 

Universidade de Santiago de 

Compostela (USC), a Escola de 

Doutoramento Internacional (EDI) 

en Artes e Humanidades, Ciencias 

Sociais e Xurídicas; a Escola de 

Doutoramento Internacional 

Campus Terra; a Escola de 

Doutoramento Internacional en 

Ciencias da Saúde e a Escola de 

Doutoramento Internacional en  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170704/AnuncioG0164-300617-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170704/AnuncioG0164-300617-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170704/AnuncioG0164-300617-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioG0164-100717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioG0164-100717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioG0164-100717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG2018-120717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG2018-120717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG2018-120717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170804/AnuncioG0164-260717-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170804/AnuncioG0164-260717-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170804/AnuncioG0164-260717-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0164-010817-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0164-010817-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0164-010817-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170821/AnuncioG0164-100817-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170821/AnuncioG0164-100817-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170821/AnuncioG0164-100817-0002_gl.pdf


NOVIDADES LEXISLATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 13 NOVEMBRO 2017 

  

18 
  

 

 

 

 

 

 

Ciencias e Tecnoloxía, e se dispón a 

supresión da Escola de 

Doutoramento Internacional da 

USC, creada polo Decreto 95/2013, 

do 13 de xuño. DOG Núm. 188 

Martes, 3 de outubro de 2017. Páx. 

46603-46606. 

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

cados/2017/20171003/AnuncioG

0164-270917-0001_gl.pdf 

Orde do 21 de setembro de 2017 

pola que se fai pública a oferta 

educativa das ensinanzas 

deportivas da Comunidade 

Autónoma de Galicia a partir do 

curso escolar 2017/18. DOG Núm. 

189 Mércores, 4 de outubro de 

2017. Páx. 46896-46898. 

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

cados/2017/20171004/AnuncioG

0164-260917-0003_gl.pdf 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0164-270917-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0164-270917-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0164-270917-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171004/AnuncioG0164-260917-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171004/AnuncioG0164-260917-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171004/AnuncioG0164-260917-0003_gl.pdf
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