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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORMACIÓN PEDAGÓXICA E DIDÁCTICA DO 

PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Desde o Departamento de Pedagoxía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da 

Universidade de Santiago de Compostela organizouse neste ano académico 2017-2018 o Curso de 

Especialización en Formación Pedagóxica e Didáctica do Profesorado Técnico de Formación Profesional, 

homologado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e dirixido 

polos profesores Mª Carmen Sarceda Gorgoso e Antonio Rial Sánchez, do GI GEFIL, pertencente á Rede RIES. 

O Curso, cunha duración de 60 créditos, está enfocado a profesionais que posúan titulacións 

declaradas equivalentes a efectos de docencia e non poidan acceder aos estudos de Máster regulados 

pola Orde ECI/3858/2007. As titulacións son as recollidas no Real Decreto 276/2007, do 23 de 

febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades 

nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación 

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-4372). Tamén teñen acceso os profesionais 

con titulacións declaradas equivalentes segundo a equiparación entre títulos LOXSE e LOE que poden 

atoparse en http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6596. 

Articúlase en 12 módulos teóricos (38 créditos), dous módulos que se realizarán en centros 

educativos de Formación Profesional -correspondentes ao Practicum I (6 créditos) e Practicum II (8 

créditos)-, e finalmente o módulo de Traballo Final de Estudos (8 créditos). 

O obxectivo xeral é ofrecer, a aquelas persoas que pola súa titulación non poidan acceder ao 

Máster de Profesorado en Educación Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas de Linguas, a 

formación didáctica e pedagóxica necesaria para o desenvolvemento da función docente. 

Ten carácter semipresencial e séguese a través dunha metodoloxía e-learning e de obradoiros 

presenciais que permitan o afondamento e aplicación práctica dos contidos traballados, para o que se 

conta cun manual elaborado especificamente. Nas clases online achégase todo o material teórico que 

os/as estudantes deben traballar autonomamente coa orientación docente necesaria, mediante 

videoconferencias gravadas e sesións en directo nas que o alumnado poderá participar e interaccionar 

cos/cas docentes. As titorías realízanse online a través da plataforma, que ademais ten habilitado un 

foro específico dirixido á resolución de dúbidas comúns e outras cuestións de interese para o axeitado 

desenvolvemento do Curso. 

Procédese cunha avaliación continua, en función dos traballos e probas de avaliación 

propostos para cada módulo, e final, tomando como referencia os resultados da avaliación continua 

xunto coa cualificación acadada no Practicum e no Traballo Final de Estudos 

Para que sexa homologado pola Xunta de Galicia é requisito contar coa acreditación B1 nunha 

lingua estranxeira, polo que as persoas que o realizan deberán obter esta acreditación. 

Nesta edición matriculáronse un total de 70 alumnos e alumnas das familias profesionais de: 

hostalaría e turismo; imaxe persoal; madeira, moble e cortiza; téxtil, confección e pel; e transporte e 

mantemento de vehículos. A docencia estivo baixo a responsabilidade de profesorado pertencente á 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, así como de docentes da Universidade de 

Santiago de Compostela e da Universidade da Coruña. 

Rematada a primeira edición, xa está aberta a preinscrición para o próximo curso 2018-2019 

(desde o 1 ata o 31 de maio), sendo o prazo de formalización de matrícula do 4 de xuño ao 13 de xullo. 
 

Mª Carmen Sarceda Gorgoso 
Directora do Curso de Especialización 
GI GEFIL 
Universidade de Santiago de Compostela 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-4372
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6596
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Hoxe en día ninguén dubida das 

bondades do porfolio educativo como 

ferramenta de ensino-aprendizaxe. Máis 

de trinta anos de estudos e prácticas sobre 

este recurso avalan a súa eficacia nas aulas 

de diferentes disciplinas e niveis.  

 A experiencia que presentamos 

versa sobre o porfolio do estudante, en 

concreto a práctica levada a cabo durante 

os cursos académicos 2016/17 e 2017/18 

polos estudantes de 2º de Comunicación 

Audiovisual da Facultade de Ciencias da 

Comunicación da Universidade de Santiago 

de Compostela para a materia de Lingua 

española (Escritura e expresión oral. 

Adecuación do seu uso aos medios de 

comunicación sonoros e audiovisuais). 

O método de avaliación elixido 

para esta materia foi a avaliación continua, 

que incluía a elaboración dun porfolio, coa 

finalidade de poder valorar, na medida do 

posible, o proceso de aprendizaxe do 

alumnado e tratar de melloralo (tamén o 

de ensino) ao longo do cuadrimestre. O 

tamaño deste grupo facilita esta elección 

metodolóxica -impracticable en grupos 

máis numerosos-, pois o total de 

matriculados na materia oscila entre os 

25-35 estudantes por curso.  

Ao longo da primeira semana de 

clase, no mes de setembro, entregouse o 

programa ao alumnado e informóuselles 

durante unha sesión de 50 minutos acerca 

de como se valoraría o seu traballo 

durante o curso. Estaban previstos tres 

fitos de avaliación: unha exposición oral 

preparada en grupo, unha proba obxectiva 

ou cuestionario de rendemento e un 

porfolio de aprendizaxe.  

Aínda que a proba obxectiva e a 

exposición oral non suscitaron demasiado 

interese nin dúbidas, o porfolio xerou 

sorpresa e múltiples cuestións, pois 

poucos ou ningún dos asistentes oíran con 

anterioridade esa palabra, e se a 

recoñecían, non a asociaban coa avaliación 

educativa. Explicámoslles para que servía 

o porfolio, a súa estrutura, os diferentes 

formatos, posibles elementos que 

incorporar e criterios de avaliación 

(calidade das evidencias de aprendizaxe, 

creatividade, nivel de reflexión, 

planificación do tempo e organización). 

Finalmente, e entre as opcións posibles, 

escolleron traballar nun porfolio de 

estrutura libre, formato tamén libre, 

período de elaboración de tres meses, 

realización individual e unha titoría-

revisión intermedia antes da entrega. 

 

Desde o primeiro momento 

percibiuse un alto grao de motivación e 

ilusión ante a novidade do porfolio, entre 

outras cousas polo protagonismo e alto 

grao de personalización que percibiron na 

tarefa, pois foron conscientes rapidamente 

do seu papel activo fronte ao papel neutral 

ou pasivo que xogan ante os rutineiros e 

tradicionais exames escritos. O aspecto 

máis valorado deste recurso foi a liberdade 

da que dispoñían, non só para seleccionar, 

organizar e mostrar o aprendido, senón 

tamén para expresarse con sinceridade 

acerca do programa, os contidos, as 

actividades, a avaliación, e mesmo sobre 

aspectos ambientais, algúns fáciles de 

modificar e outros non tanto: 

Son las tres de la tarde y no 

sé si habré aprendido algo, pero lo 

que sí sé es que dos horas de clase 

seguidas cansan a cualquiera. Cuando 

estás cansado, ya no procesas nada. 

(Un alumno).  

Te agradecería que no 

agitaras las llaves, porque quizás no 

te das cuenta, pero a veces lo haces y 

el ruido me distrae de lo que estás 

hablando. (Un alumno).   

Tiñan que traballar nun 

“produto” cunha audiencia limitada, a 

profesora, que debería ser capaz de 

percibir no produto final o proceso e o 

progreso, así como a individualidade de 

cada estudante. Esa liberdade, valorada 

positivamente, tivo como contrapartida un 

alto grao de inseguridade, xerando 

frecuentes consultas para validar os 

primeiros pasos.     

Cuando hablo de porfolio, 

lo hago sin saber muy bien qué 

significa o lo que tengo que hacer. 

Espero, al final de este cuatrimestre, 

estar en condiciones de cambiar este 

párrafo y ser capaz, no solo de hacer 

un buen porfolio, sino de explicar a 

otros cómo se hace. (Una alumna). 

A maior dificultade á que se 

enfrontaron para a elaboración do porfolio 

foi converter o invisible pero real 

(dúbidas, desorientación, enfrontamento 

ao novo e descoñecido, procesamento de 

imaxes e sons, relacionalos, tipificar; en 

resumo, aprender) en visible (as 

evidencias do porfolio) e dotalo de 

coherencia.  

Salí bastante confuso de 

clase y con un sentimiento de engaño 

desmesurado. Ese mismo día por la 

tarde, me sentí obligado a buscar más 

información y a empaparme de 

conocimiento acerca de este tema. 

(Un alumno). 

La parte que más me ha 

exigido fue la de la reflexión. Siempre 

hay un proceso de selección difícil 

entre qué mostrar y qué no. (Un 

alumno). 

Tamén percibiron como unha 

desvantaxe, aínda que tan só ao principio, 

o tempo excesivo investido na súa 

elaboración. Desde o punto de vista 

docente, o tempo dedicado á revisión e 

comentario dos porfolios foi moito maior 

que o empregado na corrección doutras 

probas, pero doutra banda descubriunos a 

trastenda da aprendizaxe, o poder atisbar, 

a través dunha xanela aberta por eles 

mesmos, algo das súas mentes e acceder a 

ese tipo de información que nunca se  

podería obter se non fora polo porfolio, 

por exemplo, as emocións, expectativas, ou  
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as dúbidas sobre o encaixe da materia no 

plan de estudos da titulación: 

Cuando asistí a la primera 

clase no sabía muy bien qué esperar, 

me preguntaba cómo esta clase 

podría estar relacionada con la 

carrera de Comunicación Audiovisual. 

(Un alumno). 

Al principio del 

cuatrimestre, cuando dijiste que 

teníamos que hacer un trabajo de 

estas características, erguí el cuello y 

agudicé el oído, porque aquello se 

salía de lo común. (Un alumno). 

Yo al principio no creía que 

esta asignatura fuera a ser de 

provecho para nosotros, y mucho 

menos que me fuera a divertir. (Un 

alumno). 

Tamén mostraron as dificultades 

que experimentan os estudantes nativos 

dixitais cando queren traballar con outros 

formatos, algo impensable fai non 

demasiado tempo:  

Estoy ya tan habituada a 

usar el teclado de un portátil, que me 

cuesta escribir a mano, quizás por eso 

mis ideas salen más completas, 

porque tengo más tiempo desde que 

las pienso hasta que las registro en 

estas tarjetas. (Una alumna).  

Os formatos escollidos para 

elaborar o porfolio foron variados, pero 

case todos se apartaron do tradicional 

traballo escrito para adaptalo aos seus 

gustos, intereses e tamén aos seus 

coñecementos técnicos, investindo na súa 

confección, con xenerosidade, moito máis 

tempo do calculado por min na 

programación da materia. En certo xeito, 

isto non me sorprendeu (son estudantes 

de Comunicación Audiovisual e todos con 

nota de sobresaínte nas probas de acceso 

á Universidade) pero si algunhas das 

presentacións: un xogo de rol, unha 

curtametraxe, unha longametraxe, un 

fotolibro, un informe confidencial, a 

partitura dunha banda sonora, un 

programa de radio, un código QR que 

remitía a un sitio na internet, un cadro, 

unha colección de postais enviadas  

semanalmente (“Escríboche desde unha  

 

 

 

 

 

cafetería fronte á estación do tren. Non 

debería estar aquí. Son o rapaz da fila de 

atrás, o alumno anónimo”), un chapeu de 

copa, un cartón de visita, un libro de 

contos, un cómic, un almanaque, o menú 

dun restaurante, unha baralla de póker, 

un xornal, unha caixa con botellas… e ata 

un caderno pequeno Rubio! 

A 

valoración do 

porfolio como 

ferramenta de 

aprendizaxe e 

avaliación foi 

moi positiva 

por parte do 

grupo de 

estudantes. 

Recoñeceron 

que non só foi útil para a aprendizaxe dos 

contidos relacionados coa materia, senón 

tamén para reflexionar con máis 

profundidade, desenvolver o pensamento 

crítico, contrastar fontes de información, 

diferenciar entre o que se pensa, o que se 

di e o que se fai, a responsabilidade dos 

profesionais da comunicación, etc. 

Recojo esta idea para 

revisarla más tarde en casa. Con 

algunas diferencias y matices, que 

comentaré después, estoy de acuerdo 

con el autor del texto comentado en 

clase. (Un alumno). 

No sé bien qué pensar. 

Creía que sabía algo tan básico, lo 

sabía, pero mal. Necesito tiempo, leer 

y hablar con alguien más. (Una 

alumna). 

Me ayudó a conocer mejor 

el mundo que nos rodea a la vez que 

traté de primera mano y de tú a tú 

con la asignatura. El “aburrimiento” o 

la “pesadez”, en mi opinión, no 

estuvieron presentes en ningún 

momento y disfruté de un aprendizaje 

efectivo. (Un alumno). 

He aprendido cosas que ni 

siquiera sabía que existían… Ha sido 

una experiencia muy bonita que me 

gustaría disfrutar durante todos los 

años de la carrera. (Un alumno). 

 

 

 

 

 

 

Bien está lo que bien acaba. 

Estoy repasando el portafolio para llevarlo 

a imprimir. Al releer todo, saco una valiosa 

conclusión: he aprendido mucho sobre 

muchas cosas. (Una alumna). 

E xa para terminar, a miña 

valoración do porfolio como ferramenta de 

aprendizaxe e de reflexión sobre a miña 

práctica docente, é moi positiva, e agora máis, 

despois de dous cursos utilizándoo. Serviume 

para actualizar e mellorar os meus materiais, 

actividades e actitude… ao coñecer mellor os 

intereses, dificultades e formas de aprender 

un a un. Iso si, non conseguín que todos 

escriban ben a palabra “porfolio”. 
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INTRODUCIÓN 

A importancia que as redes sociais e as aplicacións 

móbiles teñen na adolescencia está sendo obxecto de 

diversos estudos e investigacións (Estébanez e Vázquez, 

2013; Torres, 2013). As redes sociais adquiriron entre a 

poboación adolescente grande importancia, o que as convirte 

en foco de atención e análise continua, así como nunha 

preocupación para a sociedade, en xeral, e para as familias en 

particular. 

É evidente que as redes sociais e as aplicacións 

móbiles se teñen instaurado, especialmente na adolescencia, 

como espazos de relación, espazos de encontro colectivo que 

ofrecen novas formas de linguaxe, de comunicación, etc. 

(Bertomeu, 2011). De aquí que se fale actualmente máis de 

TRIC (Tecnoloxías da relación, información e comunicación) 

que de TIC (Gabelas, Lazo, e Aranda, 2012). Outra das 

características que definen o uso das redes sociais e as 

aplicacións móbiles é a súa contribución ao que Lasén (2009) 

define como “transformación da intimidade”. Unha 

intimidade que en moitos casos se fai pública a golpe de clic, 

que provoca un “espirse” público da vida afectiva e 

sentimental en tempo real (Mejías e Rodríguez, 2014). Este 

“espirse da intimidade” tamén é facilitado polas propias redes 

sociais que, no seu perfil, mostran a posibilidade de expoñer a 

situación sentimental propia, o estado afectivo actual... 

A aparición dunha vida online desde a que nos 

relacionamos, desde a que iniciar ou continuar relacións 

tanto de amizade como afectivas, é unha realidade na 

poboación máis nova. A súa presenza nas redes sociais e as 

aplicacións móbiles mostra que estas se converten nun 

espazo propio e alleo ao mesmo tempo. Propio porque cada 

persoa deseña e usa a súa vida online dunha determinada 

maneira, e alleo porque cada persoa adolescente interpreta a 

“identidade dixital” doutra persoa en función da súa escala de 

valores. O problema estaría, por unha banda, cando a escala 

de valores de quen presenta un perfil non coincide coa escala 

de valores da persoa ou persoas que ven e poden participar 

dese perfil, da súa audiencia (Ruiz, 2014). Pero o problema 

tamén podemos atopalo cando dentro dunha relación de 

parella, unha das dúas persoas, ou as dúas, queren facer do 

espazo online da outra persoa algo propio. É dicir, cando 

aquelo que é alleo se converte en algo que queremos 

controlar, que queremos posuír, a través de mecanismos de 

chantaxe, ameazas e insultos. Este é o aspecto que máis nos 

interesaba e relación ao uso das redes sociais e as aplicacións 

móbiles, a súa relación coas formas de violencia de xénero, 

desenvolvéndose desta maneira un novo concepto de 

violencia: a violencia 2.0. (Donoso-Vázquez, 2014). 

A hipótese de partida do proxecto é que hai 

elementos diferenciais entre as violencias de xénero que se  

 

 

 

 

dan fóra de liña e as que se dan online. Estes factores 

diferenciais veñen dados tanto polo fluxo das relacións 

virtuais como polas dinámicas que se establecen e polo grado 

de expansión das agresións. 

OBXECTIVOS 

Establécense cinco obxectivos xerais e os seus obxectivos 

específicos respectivos: 

Obxectivo 1. Analizar as percepcións da xuventude sobre 

Internet e telefonía móbil ante a violencia 2.0 en diferentes rexións 

españolas. 

Este obxectivo ten os seguintes obxectivos específicos: 

• Identificar as percepcións da xuventude sobre os riscos 

presentes nas redes. 

• Analizar a percepción da xuventude sobre a violencia presente 

en Internet e redes sociais. 

Obxectivo 2. Analizar as experiencias que tivo a xuventude 

nas distintas formas de violencia de xénero 2.0 en diferentes rexións 

españolas. 

Este obxectivo especifícase en: 

• Identificar a incidencia e comportamentos de ciberacoso desde 

a perspectiva das vítimas. 

• Identificar o ciberacoso desde a perspectiva das persoas 

agresoras. 

• Analizar as respostas de adolescentes e mozas/os nas súas 

experiencias en violencias de xénero 2.0. 

Obxectivo 3. Identificar perfiles de vulnerabilidade ante as 

violencias de xénero 2.0 en diferentes rexións españolas. 

Este obxectivo desagrégase nos seguintes obxectivos 

específicos: 

• Identificar as variables que poden favorecer esta 

vulnerabilidade. 

• Analizar se existe relación entre perfiles de violencia en xeral e 

perfiles de violencias de xénero 2.0. 

• Analizar a relación entre o perfil tecnolóxico e a 

vulnerabilidade. 

Obxectivo 4. Analizar a voz das mozas e mozos ante as 

violencias de xénero 2.0 nas diversas manifestacións producidas, 

detectando algunhas das súas necesidades expresadas, relativas ás 

violencias de xénero 2.0, nunha contorna virtual, e identificando os 

elementos intrínsecos do feito. 

Este obxectivo ten os seguintes obxectivos específicos: 

• Desenvolver unha contorna virtual onde as mozas e os mozos 

poidan expresar as súas opinións e vivencias ante as violencias 

de xénero 2.0, dinamizada desde o proxecto. 
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• Facilitar diversas canles, recursos e linguaxes de expresión na 

contorna virtual (memes, tiras cómicas, gifs, vídeos, lipdubs, causas, 

etc.) de maneira que os mozos e as mozas poidan ser produtores/as 

e usuarios/as da plataforma de violencias de xénero 2.0. 

• Analizar as narrativas dixitais e outras expresións das mozas e 

dos mozos sobre violencias de xénero 2.0. 

Obxectivo 5. Elaborar pautas educativas de sensibilización, 

prevención e actuacións ante as violencias de xénero 2.0, para mozas e 

mozos, familias, axentes educativos e organizacións gobernamentais. 

Este obxectivo desagrégase en: 

• Difundir os resultados obtidos para sensibilizar á poboación 

sobre a problemática. 

• Elaborar pautas preventivas específicas de violencias de 

xénero 2.0. 

• Elaborar pautas de intervención ante casos de violencia 

de xénero 2.0. 

DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO 

A investigación consta de catro grandes fases: 

Na primeira ten lugar a elaboración e revisión do 

cuestionario online, e a súa aplicación ao alumnado de terceiro e 

cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria, previa autorización 

do centro. Ademais, unha vez cumprimentados os cuestionarios, 

procedeuse á análise de datos e á obtención de resultados. 

Na segunda fase lévase a cabo un proceso de 

sensibilización do alumnado tendo en conta os resultados 

obtidos na fase anterior. Para isto, as persoas que conforman 

cada un dos nove equipos de traballo deseñan diversos 

talleres que se implementan nos centros nos que se tiña 

recollido a información. 

A terceira fase fai referencia á dinamización dos 

institutos; nela o alumnado dará a coñecer a súa voz a través 

das propostas creativas e os concursos entre todos os centros 

participantes. 

A última fase céntrase nas conclusións e o 

desenvolvemento de pauta educativas. Os resultados obtidos 

serán útiles para ampliar o coñecemento da comunidade 

científica e difundilos en congresos e revistas especializadas, 

pero tamén nos medios de comunicación xerais, para que a 

sociedade detecte estas anomalías da conduta e loite por un 

cambio a grande escala. 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 

 

PROGRAMAS SOBRE METAS, EMOCIÓNS E CRENZAS 

A Coruña, 2017 

O GI PED, da Rede RIES, ten publicado no ano 2017 tres libros, correspondentes a tres 
programas motivacionais para ser aplicados en grupo con alumnado a partir dos 15 anos: 

˗ Programa de Técnicas de Estudo: destinado a favorecer o coñecemento e uso por parte 

do estudantado de diferentes técnicas que favorezan o seu proceso de aprendizaxe e éxito 

académico. 

˗ Coñecerte para MotivArte: o propósito deste programa de crenzas é favorecer o recoñecemento das 

crenzas sobre autoeficacia, e a controlabilidade en situacións de aprendizaxe e estudo.  

˗ Motivos para MotivArte: este programa de metas trata de mellorar o coñecemento das razóns e 

motivos que están detrás do compromiso persoal co estudo, e favorecer a adquisición daqueles 

máis efectivos.  

˗ Emocionarte para MotivArte: o obxectivo xeral deste Programa de Emocións é favorecer o 

autocontrol emocional dos/das estudantes. 

 
CURSO SOBRE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Sucre (Bolivia), 2-12 de setembro de 2017 

A profesora María José Ferraces Otero, especialista en metodoloxía e membro do GI ESCULCA, impartiu un curso sobre 

Métodos de Investigación na Universidade Andina Simón Bolivar  durante o mes de setembro no marco do Máster de Psicoloxía 

Clínica da mesma universidade. 

 

XORNADA “COÑECEMENTO E PRÁCTICA DA APRENDIZAXE-SERVIZO” 

Navarra, 29 de setembro de 2017 

Miguel A. Santos Rego e Mar Lorenzo Moledo, profesores do GI ESCULCA, participaron no mes de setembro nunha xornada 

sobre ApS na Facultade de Educación e Psicoloxía da Universidade de Navarra.  

 

 I XORNADAS CAMPUS TERRA SOBRE DOCENCIA UNIVERSITARIA NON PRESENCIAL 

Lugo, 27 de outubro de 2017 

A profesora Lorena Casal Otero, do GI TECNOEDUC, participou como relatora nunha xornada sobre docencia universitaria 

coa conferencia “I Convocatoria de Proxectos de Innovación Educativa en MOOC e de apoio das TIC á docencia”. 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOXÍA, EDUCACIÓN E SAÚDE 

Oviedo, 9 de novembro de 2017 

O Profesor Miguel A. Santos Rego, coordinador do GI ESCULCA e da Rede 

RIES, coordinou o Simposio “A aprendizaxe-servizo e a responsabilidade social da 

universidade” e impartiu a Conferencia Plenaria “O futuro da universidade e o futuro 

do profesorado universitario: calidade e formación pedagóxica” neste congreso internacional 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. 
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XIV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

México, 20-24 de novembro de 2017 

As profesoras Beatriz Cebreiro López e Carmen Fernández Morante, do GI TECNOEDUC, participaron no 

mes de novembro no XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado polo Consejo Mejicano de 

Investigación Educativa (COMIE). Este é o evento académico máis importante en México e un referente en América 

Latina no que participan máis de tres mil investigadores, académicos, responsables dos diferentes niveis de 

goberno, estudantes e público interesado na investigación educativa. 

 

“JORNADES DE PERSONES EXPERTES EN LEGILACIÓ DE SERVEIS DE TERCERA GERNERACIÓ” 

Valencia, 28-29 de novembro de 2017 

A profesora Carmen Verde Diego, do GI GIES10, participou como invitada co relatorio “Metodología d’intervenció, 

coordinació, composició, equips, personal de regerefència i ratios” no mes de novembro dentro das Xornadas de Persoas Expertas en 

Lexislación de Servizos de Terceira Xeración. 

 

VIDEOCONFERENCIA “YOUR FUTURE: ESTUDO SOBRE AS NECESIDADES EDUCATIVAS DE SUPERVIVENTES DE CANCRO 

INFANTIL” 

Online, 18 de decembro de 2017 

A profesora Beatriz Cebreiro López, do GI TECNOEDUC, realizou a videoconferencia “Your Future: Estudo sobre as 

necesidades educativas de superviventes de cancro infantil” retransmitida desde a Facultade de Ciencias da Educación (Campus 

Vida) da USC no marco dos Encontros con Investigadores 2017/2018 que se celebran cada ano no Programa Interuniversitario de 

Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación. 

 

ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPIEDADES DE [TER+PARTICIPIO] NO CASTELÁN EONAVIEGO EN RELACIÓN A OUTRAS VARIEDADES IBERORROMANCES 

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2017 

No mes de decembro, a profesora Natalia Jardón Pérez, da CASTL-Fish Stipendiat (Universitetet i Tromso), foi invitada polo 

GI Gramática do Español para presentar o proxecto “Estudo comparativo das propiedades de [ter+participio] no castelán eonaviego 

con relación a outras variedades iberorromances. 

 

PROGRAMA “FONDOS-COÑECEMENTO-FAMILIAS” 

Pontevedra, decembro de 2017 a xuño de 2018 

Varios membros do GI ESCULCA están a implementar o Programa “Fondos-

Coñecemento-Familias” en colaboración coa Fundación Secretariado Xitano dirixido a 

familias xitanas co obxectivo de mellorar a implicación familiar na educación dos seus fillos/as. 

 

CURSO “ANÁLISE CUALITATIVA CON NVIVO” 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2018 

O GI ESCULCA organizou na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida) da Universidade de Santiago de Compostela 

un curso de formación sobre análise cualitativa, impartido polo profesor invitado Lluís Ballester Brage da Universitat Illes Balears, 

recoñecido experto neste tipo de metodoloxía. 
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REUNIÓN PROXECTO UNINTEGRA “UNIVERSITY LEADING FULL AND STEPWISE APPROACH TO THE INTEGRATION OF REFUGEES” 

Atenas, 1 de febreiro de 2018 

A profesora Mar Lorenzo Moledo, do GI ESCULCA, participou na reunión inaugural do Proxecto UNINTEGRA 

“University leading full and stepwise approach to the integration of refugees” celebrada na National and Kapodistrian 

University of Athens (Grecia). 

 

CURSO PROTOCOLO PARA A DETECCIÓN E TRATAMENTO DA DISLEXIA 

Xaneiro, Febreiro e Marzo de 2018 

Durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo, a profesora Paula Outón Oviedo, do GI ESCULCA, impartiu un curso de 

formación para a detección da dislexia dirixido a diferentes profesionais da educación, nos seguintes centros educativos: 

- IES Xulián Magariños (Negreira, 17 e 24 de xaneiro de 2018) 

- IES de Curtis (Curtis, 30 de xaneiro de 2018) 

- Centro de Formación e Recursos (Lugo, 21 e 28 de febreiro de 2018) 

- CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos, 7 de marzo de 2018) 

 

XXX REUNIÓN IBÉRICA DE PROFESORES DE UNIVERSIDADE DE OCLUSIÓN E ODONTOLOXÍA PROTÉSICA 

Santiago de Compostela, 9-10 de marzo de 2018 

A profesora Lorena Casal Otero, do GI TECNOEDUC, participou na XXX Reunión Ibérica de Profesores de Universidade de 

Oclusión e Odontoloxía Protésica co relatorio  “O Formato MOOC. Presente e futuro”. 

 

CUBA NA SÚA DIMENSIÓN LINGÜÍSTICA: ESTUDOS E INVESTIGACIÓNS 

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2018 

O GI Gramática do Español convidou a Ana María González Mafud, profesora da Facultade de Artes e Letras da Universidade 

da Habana, co obxectivo de impartir un seminario sobre algúns dos aspectos que atinxen á dimensión lingüística de Cuba, atendendo 

principalmente a estudos e investigacións sobre o tópico. 

 

A HISTORIA POLÍTICA DA LINGUA: TRADICIÓN E NOVIDADE NUN PARADIGMA EPISTÉMICO MARXINAL   

Santiago de Compostela, 19-20 de abril de 2018 

O profesor José del Valle, do Graduate Center-CUNY, invitado polo GI Gramática do Español, impartiu na Facultade de 

Filoloxía da USC un Seminario no que se tratou a relación entre lingua e historia a través, primeiro, dun repaso diacrónico dos 

paradigmas intelectuais e científicos que teñen articulado a conexión entre ámbolos dous conceptos e, segundo, a través da 

exposición do xeito en que o proxecto glotopolítico latinoamericano pretende xerar un novo modelo de reflexión histórico-lingüística 

ancorado na política e axeitado ás condicións actuais de produción de coñecemento na Universidade. 

 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA E ACONSELHAMENTO: EDUCAÇAO, 

MOBILIDADE E EMPREGO 

Braga, 19-20 de abril d e 2018 

O GI DIOEP participou no “II Seminário Internacional Desenvolvimento de 

Carreira e Aconselhamento” celebrado en Braga (Portugal) no mes de abril, organizado 

pola Escola de Psicologia da Universidade do Minho. 
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SEMINARIO DE DOUTORAMENTO EN EDUCACIÓN “O CERNE DA TRAXECTORIA INVESTIGADORA” 

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2018 

A Rede RIES organizou e desenvolveu na Facultade de Ciencias da Educación da USC un Seminario de 

Doutoramento baixo o título "O cerne da traxectoria investigadora", no que participaron tanto os investigadores 

principais como en formación de todos os grupos da Rede, presentando as súas liñas de traballo, así como o 

avance dos seus respectivos proxectos de tese.  

De forma complementaria, desenvolvéronse dúas conferencias. Na primeira delas, o profesor José Muñiz 

Fernández, da Universidade de Oviedo, incidiría na importancia do rigor metodolóxico na investigación educativa e 

as claves da súa proxección para a publicación en revistas de impacto; e na segunda, o profesor Julio Vera Vila, da 

Universidade de Málaga, trazou as perspectivas e eixos de acción de futuro no campo da investigación educativa. 

 

PRESENTACIÓN LIBRO “EDUCACIÓN NO FORMAL Y EMPLEABILIDAD DE LA JUVENTUD” 

Bruxelas, 22 de maio de 2018 

O día 22 de maio tivo lugar na Fundación Galicia-Europa en Bruxelas (Bélxica) a presentación do libro 

“Educación no Formal y Empleabilidad de la Juventud”, do que son autores membros do GI ESCULCA. Participaron na 

presentación, xunto ao Prof. Miguel A. Santos Rego, o Conselleiro de Política Social e a Directora Xeral de Xuventude da 

Xunta de Galicia. 

 

 

IX SEMINARIO REDE INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN (RIPO) 

Valladolid, 23-24 de maio de 2018 

No mes de maio, o GI DIOEP, participou no “IX Seminario Rede Interuniversitaria de 

Profesorado de Orientación” organizado en Valladolid pola Rede Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación. 

 

 

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE APRENDIZAXE-SERVIZO NA UNIVERSIDADE. COIDANDO A APRENDIZAXE E O CAPITAL 

SOCIAL DOS ESTUDANTES 

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2018 

O II Simposio Internacional de Aprendizaxe-Servizo na Universidade. "Coidando a aprendizaxe 

e o capital social dos estudantes", co-organizado polo GI ESCULCA da Rede RIES e a Escola Galega de 

Administración Pública (EGAP) celebrouse no mes de maio, para entre outros obxectivos, dar conta de 

resultados na aprendizaxe e capital social dos estudantes universitarios acadados na investigación do 

Plan Nacional de I+D+i “Aprendizaxe-Servizo e Innovación na Universidade. Un Programa para a Mellora 

do Rendemento Académico e o Capital Social dos Estudantes” (EDU2013-41687-R). 

 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

MEMBROS DO GI TECNOEDUC REALIZARON UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)  

México, novembro-decembro de 2017 

As profesoras Beatriz Cebreiro López e Carmen Fernández Morante, do GI TECNOEDUC, teñen realizado unha estadía no 

Instituto de Investigacións sobre a Universidade e Educación (IISUE) e na Coordinación de Universidade Aberta e Educación a 

Distancia (CUAED) da UNAM para traballar nas liñas de investigación da principal universidade Iberoamericana.  
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PROXECTOS E CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

PROXECTO UNINTEGRA “UNIVERSITY LEADING FULL AND STEPWISE APPROACH TO THE INTEGRATION OF REFUGEES” 

Proxecto de investigación europeo financiado pola Comisión Europea 

Investigador Responsable: Mar Lorenzo Moledo  

Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela (Coord.), National and Kapodistrian University of Athens, 

Universidade do Minho, Fundació ACSAR, Universitat de VIC e Concello de Santiago. 

Duración: 2017-2019 

 

UNIVERSIDADE, INNOVACIÓN E APRENDIZAXE NA SOCIEDADE DO COÑECEMENTO 

Proxecto de investigación financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, concedido na convocatoria de “Redes de Excelencia” 

Investigador Principal: Miguel A. Santos Rego  

Institucións participantes: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade Complutense de Madrid, Universidade de Córdoba, 

Universidade de Málaga, Universidade de Navarra, Universidade de Salamanca, Universidade de Valencia e Universidade de Sevilla. 

Duración: 2018-2019 

 

CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS (REDES DE INVESTIGACIÓN) 

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades do Sistema Universitario concedidas pola Xunta de Galicia 

Investigador Principal: Miguel A. Santos Rego  

Institucións participantes: Rede de Investigación RIES (Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e 

Universidade de Vigo) 

Duración: 2017-2020 

 

CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS (GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA) 

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades do Sistema Universitario concedidas pola Xunta de Galicia 

Investigador Principal: Miguel A. Santos Rego  

Institucións participantes: GI ESCULCA - Universidade de Santiago de Compostela 

Duración: 2017-2020 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORMACIÓN PEDAGÓXICA E DIDÁCTICA DO PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Contrato de Investigación entre o GI GEFIL e a Xunta de Galicia 

Investigadores Principais: Antonio Rial Sánchez e Carmen Sarceda Gorgoso  

Institucións participantes: GI GEFIL - Universidade de Santiago de Compostela 

Duración: 2018 

 

DESEÑO DA PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA NO MARCO DO NOVO DECRETO DE XUVENTUDE 

Contrato de Investigación entre o GI ESCULCA e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia 

Investigador Principal: Miguel A. Santos Rego  

Institucións participantes: GI ESCULCA - Universidade de Santiago de Compostela 

Duración: 2018 
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CALIDADE E EDUCACIÓN NA PRESCRICIÓN DE DEBERES ESCOLARES: DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROPOSTAS BASEADAS EN EVIDENCIAS EMPÍRICAS 

Proxecto de investigación financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, concedido na convocatoria de Proxectos de 

I+D de Excelencia 

Investigador Principal: Antonio Valle Arias e Susana Rodríguez Martínez  

Institucións participantes: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Oviedo e 

Universidade de León. 

Duración: 2018-2020 

 

APRENDIZAXE-SERVIZO E EMPREGABILIDADE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA. COMPETENCIAS PARA A INSERCIÓN LABORAL 

Proxecto de investigación financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, concedido na convocatoria do Programa 

Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade 

Investigadores Principais: Miguel A. Santos Rego e Mar Lorenzo Moledo  

Institucións participantes: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, 

Universidade de Navarra, Universidade de Valencia, Universidade de Málaga e Universidade de Castela-A Mancha. 

Duración: 2018-2022 
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CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESOS 
 

CURSO DE VERÁN “A MÚSICA COMO RECURSO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA” 

Lugo, 11-14 de xuño de 2018 

O obxectivo deste curso, dirixido polas profesoras Ángeles López de la Calle e Mª Carmen Sarceda Gorgoso, 

do GI GEGIL, é dar pé a un cambio na visión da música no ensino, ofrecendo aos futuros mestres/as ocasión de 

experimentar e reflexionar sobre como a música pode contribuír ao desenvolvemento formativo discente desde a súa 

consideración como recurso ao servizo da aprendizaxe nas distintas áreas curriculares.  

 

XORNADA “MENORES: FAMILIA, ESCOLA E COMUNIDADE COMO EIXOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA” 

Viveiro, 4-6 de xullo de 2018 

Os profesores Miguel A. Santos Rego e Mar Lorenzo Moledo, do GI ESCULCA,  dirixen este curso de 

verán cos obxectivos de analizar a actual realidade dos menores no marco das transformacións sociais e o 

seu influxo no seu crecemento e formación da personalidade; coñecer o impacto das redes sociais no 

desenvolvemento e conformación de patróns de actitude e de conduta nos menores e mozos de hoxe; 

redefinir e orientar a intervención educativa desde eixos claves para a visión do mundo do menor: familia, 

escola e comunidade; e revisar programas de acción educativa e mesmo da súa avaliación efectiva 

centrados en aspectos e dimensións ligadas ao éxito e/ou ampliación de posibilidades para os menores en 

risco. 

 

CURSO DE VERÁN “XIV NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 2.0: XÉNERO-VIOLENCIAS-

COEDUCACIÓN-COMUNICACIÓN” 

Lalín, 9-13 de xullo de 2018 

A profesora María José Méndez Lois, do GI GEFIL, e Celso Taboada Lorenzo, Axente de 

Igualdade do Concello de Lalín, dirixen este curso co obxectivo de incrementar a conciencia sobre 

a violencia de xénero na sociedade civil para non limitar o debate sobre os medios para combater 

as violencias, así como dar a coñecer e analizar boas prácticas para o desenvolvemento de actuacións igualitarias na escola, 

revisando ferramentas habitualmente empregadas e analizando novas propostas. 

 

 

CURSO DE VERÁN “PREPÁRATE PARA A DOCENCIA 2.0” 

Santiago de Compostela, 17-20 de xullo de 2018 

A profesora Raquel Mariño Fernández, do GI GEFIL, xunto con Natalia Novoa Torres dirixen un curso no 

que se traballará a nivel teórico-práctico para que as persoas asistentes adquiran as habilidades, competencias e 

destrezas necesarias para executar con éxito os labores de titoría en liña conseguindo proporcionar as 

ferramentas para facilitar e mellorar a función de titoría.  

 

II EDICIÓN DO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORMACIÓN PEDAGÓXICA E DIDÁCTICA DO PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (EIH3) 

Santiago de Compostela , Curso 2018-2019 

O GI GEFIL organiza por segundo ano este curso de especialización para ofrecer, a aquelas persoas que pola súa titulación 

non poidan acceder ao Máster de Profesorado en Educación Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas de linguas, a formación 

didáctica e pedagóxica necesaria para o desenvolvemento da función docente. 
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II EDICIÓN DO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL(EIH6) 

Santiago de Compostela , Curso 2018-2019 

O GI GEFIL organiza por segundo ano este curso de especialización cos obxectivos de conseguir unha formación 

especializada (teórica, técnica e práctica) como profesionais da educación e/ou da axuda para poder levar á práctica a educación 

emocional, así como saber deseñar programas de educación emocional fundamentados nun marco teórico integrador que permitan 

desenvolver propostas de implementación dos mesmos na práctica.  

 

 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 

BIBIANA REGUEIRO FERNÁNDEZ, DO GI PED, REALIZA UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDADE DE OVIEDO 

Oviedo, 21 de maio-11 de xuño de 2018 

A doutoranda Bibiana Regueiro Fernández realiza entre os meses de maio e xuño unha estadía de investigación financiada 

pola Rede de Investigación RIES na Facultade de Psicoloxía co Prof. José Carlos Núñez, especialista en deberes escolares. 

 

ALBA ELENA MARTÍNEZ SANTOS, DO GI TECNOEDUC, REALIZARÁ UNHA ESTADÍA NA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Murcia, 01-30 de septiembre de 2018 

A doutoranda Alba Martínez Santos realizará no mes setembro unha estadía de investigación financiada pola Rede de 

Investigación RIES na Facultade de Ciencias da Educación coa Profa. Paz Prendes, especialista en tecnoloxía educativa. 

 

ANA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, DO GI ESCULCA  REALIZARÁ UNHA ESTADÍA NA UNIVERSITY OF TORONTO 

Toronto, setembro-decembro de 2018 

A doutoranda Ana Vázquez Rodríguez realizará entre os meses de setembro a decembro unha estadía de investigación 

financiada polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no Ontario Institute for Studies in Education co Prof. Jack Quarter, 

especialista en economía social. 

 

GABRIELA MÍGUEZ SALINA, DO GI ESCULCA, REALIZARÁ UNHA ESTADÍA NA UNIVERSITY OF ARIZONA 

Tucson, 11 de setembro-11 de decembro de 2018 

A doutoranda Gabriela Míguez Salina realizará entre os meses de setembro e decembro unha estadía de investigación 

financiada pola Rede de Investigación RIES no College of Education coa Profa. Norma González, especialista en antropoloxía da 

educación. 
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6TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND 

DEVELOPMENT 

Setúbal (Portugal), 21-23 de xuño de 2018 

Este congreso ten como destinatarios a académicos e 

profesionais, investigadores e docentes, educadores e estudantes, 

xestores e directores escolares, cubrindo todos os niveis do sistema 

educativo formal e contextos informais de aprendizaxe e educación. 

Os temas de análise abarcan todos os ámbitos das Ciencias da 

Educación e da Psicoloxía do Desenvolvemento, tomando aspectos teóricos e prácticos da Educación Familiar, Escolar e Comunitaria, 

desde a infancia á idade adulta, nunha lóxica de educación permanente. O programa científico do congreso articúlase en 

conferencias, sesións prácticas, simposios, comunicacións orais e pósters. 

Máis información: http://congresoeducacion.es/edu_web6/presentacion_p.html 

 

XX CONGRESO INTERNACIONAL FORMACIÓN PARA O TRABALLO NORTE DE PORTUGAL-GALICIA 

Porto, 28-29 de xuño de 2018 

Baixo o lema “Traballo digno, emprego sustentable e desenvolvemento humano: 

desafíos da/para a formación”, o Instituto de Emprego e Formación Profesional da Rexión 

Norte de Portugal e o Grupo Galego de Estudos para a Formación e Inserción Laboral (GEFIL) 

da Universidade de Santiago de Compostela organizan a vixésima edición deste congreso. O 

traballo como motor de desenvolvemento humano (tomado do Informe de Desenvolvemento 

Humano de 2015) será o desafío para comezar o debate sobre o sentido, significado e 

obxectivos da formación para o traballo nun escenario no cal se considera que nos atopamos 

no peor momento para ser un traballador/a só con cualificacións e aptitudes comúns. 

A velocidade dos procesos de aprendizaxe en ambientes tecnolóxicos, envolvendo 

dimensións cognitivas cada vez máis complexas, esbarra frecuentemente coa prevaleza 

“doutras” competencias persoais, construídas nas interaccións das persoas coas 

complexidades diarias dos múltiples papeis da existencia, onde se acentúa a importancia da 

solución creativa de problemas, a innovación, adaptación e flexibilidade e, sempre, a prioridad 
e do aprender ao longo da vida. 

Na construción dun espazo para todos, onde a dignidade de traballar se afirma tamén polo seu sentido do traballo digno e 

con dereitos, con protección e diálogo social, importa discutir o lugar da formación como espazo de acceso a un coñecemento 

científico-tecnolóxico sempre en actualización. Formación tamén como alicerce da formación integral e inclusiva, de afirmación de 

cidadanía, da relevancia de ferramentas básicas e aprendizaxes esenciais para a vida e para o traballo: artes, filosofía, actividade 

física. 

Máis información: 20congresso@iefp.pt  

 

 

10TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES 

(EDULEARN18) 

Palma de Mallorca, 2-4 de xullo de 2018 

EDULEARN é unha das maiores conferencias internacionais de educación para 

profesores, investigadores, tecnólogos e profesionais do sector da educación. Logo de 10 

anos, converteuse nun evento de referencia no que máis de 800 expertos de 80 países 

reúnense cada ano para presentar os seus proxectos e compartir os seus coñecementos 

sobre educación e novas tecnoloxías de aprendizaxe. 

Máis información: https://iated.org/edulearn/ 

http://congresoeducacion.es/edu_web6/presentacion_p.html
mailto:20congresso@iefp.pt
https://iated.org/edulearn/
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CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (CIMIE18) 

Zaragoza, 5-6 de xullo de 2018 

 

 

 
 

CIMIE está organizado pola Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa (AMIE), entidade membro da la World 

Educational Research Association (WERA), e desde marzo deste ano adherida ao movemento internacional March for Science coa 

finalidade de unirse ao esforzo global para apoiar a investigación científica e o uso de evidencias científicas polo ben común; de aí 

que o lema de #CIMIE18 sexa A Marcha polas Ciencias da Educación. Este evento segue a estrutura de congresos internacionais como 

a European Conference of Educational Research (ECER) ou a American Educational Research Asociation (AERA) organizados de forma 

interdisciplinaria por redes segundo as áreas e temas da educación.  

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

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

(CIOU2018) 

Zaragoza, 5-7 de setembro de 2018 

 

A calidade educativa universitaria constitúe 

un piar fundamental do Espazo Europeo de Educación 

Superior. Nesta dimensión, o Congreso ten como 

obxectivo crear un espazo de encontro internacional 

onde se debata, reflexione e compartan experiencias sobre os principais temas e áreas da orientación universitaria coa finalidade de 

contribuír á mellora da calidade educativa universitaria e, en definitiva, á mellora da sociedade. Orientado ao profesorado e 

alumnado universitario, a profesionais, orientadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, e a todas as persoas interesadas na 

orientación universitaria, as áreas temáticas do Congreso articúlanse en tres grandes apartados: orientación universitaria a 

estudantes preuniversitarios, apoio e orientación a estudantes durante a súa permanencia na Universidade, e apoio e orientación a 

estudantes egresados da Universidade. 

Máis información: https://eventos.unizar.es/11393/detail/ciou2018.html 

 

IX CONGRESO ESPAÑOL E I EUROPEO DE APRENDIZAXE-SERVIZO EN EDUCACIÓN SUPERIOR. O PAPEL DO SERVIZO-APRENDIZAXE NA CONSTRUCIÓN DUNHA 

CIDADANÍA GLOBAL 

Madrid, 20-22 de setembro de 2018 

A Universidade Autónoma de Madrid, a Universidade Pontificia Comillas e a Universidade Nacional de Educación a 

Distancia organizan o IX Congreso Español e I Europeo de Aprendizaxe-Servizo en Educación Superior, que ofrecerá a oportunidade 

de compartir e promover o uso desta metodoloxía nas institucións de educación superior a nivel nacional e europeo, e incluirá 

presentacións sobre a práctica e a investigación desde diversas perspectivas teóricas e metodolóxicas. 

Europe Engage, tamén creada en 2017, é a rede europea de aprendizaxe-servizo en Educación Superior, configurada como 

unha rede internacional de profesionais europeos interesados en promover a ApS como un enfoque pedagóxico innovador que ten 

un impacto no desenvolvemento dunha cidadanía europea comprometida. 

 

http://amieedu.org/cimie/
https://eventos.unizar.es/11393/detail/ciou2018.html
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XV CONGRESO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS (XV CIOIE) 

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, 

organiza o XV Congreso Internacional de Organización de Institucións 

Educativas (CIOIE). Como en anos anteriores, o CIOIE está dirixido aos 

seguintes colectivos: persoal docente e investigador da Universidade; 

responsables da dirección e xestión de institucións educativas formais e non formais; persoal encargado do asesoramento a centros 

educativos (Servizos de Inspección e Avaliación Educativa, Servizos de Orientación, Centros de Formación de Profesorado, …); 

responsables da organización e xestión de institucións e programas de intervención socio-comunitaria e educativa; responsables de 

Política Educativa; especialistas dos Graos e Máster en Educación, Pedagoxía, Maxisterio, e Psicopedagoxía; familias, docentes e 

licenciados en Educación; e outros colectivos de profesionais do ámbito socio sanitario con participación na dinámica organizativa 

de centros escolares. 

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

 

XXI CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 

Lleida, 24-26 de outubro de 2018 

Este Congreso internacional é unha iniciativa de EDUTEC (Asociación para o 

Desenvolvemento da Tecnoloxía Educativa e das Novas Tecnoloxías aplicadas á educación), que na súa 

vixésimo primeira edición adopta o lema EDUcación con TECnoloxía: un compromiso social, 

sintetizando a traxectoria e evolución das anteriores vinte edicións orientadas sempre a promover -cun enfoque crítico, social e 

transformador- o intercambio científico das investigacións, innovacións e experiencias desenvolvidas no ámbito da Tecnoloxía 

Educativa. Concretamente, esta edición focaliza a súa atención en compartir os avances e contribucións que investigadores, expertos, 

profesionais e outros axentes sociais realizan á educación, a unha educación con tecnoloxía, con vistas a promover cidadáns dixitais 

competentes no persoal, no profesional e no social e a lograr un desenvolvemento tecnolóxico sostible e inclusivo para todos nunha 

sociedade cada vez máis conectada. Concíbese como espazo de intercambio, análise, discusión, colaboración e reflexión para que 

investigadores, expertos, profesionais e outros axentes sociais compartan as súas investigacións, experiencias e innovacións 

recentes.  

Máis información: http://www.edutec2018.udl.cat/ 

 

X CIDU. CONGRESO IBERO-AMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Porto Alegre, 30 de outubro-1 de novembro de 2018 

O evento, organizado pola Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), co apoio do Centro de Estudos em Educação Superior (CEES) e promovido pola 

Associação Ibero-americana de Docência Universitária (AIDU), pretende promover un espazo de encontro entre profesores, 

estudantes e investigadores de diferentes áreas do coñecemento, de países da Comunidade Europea e de América Latina. 

Esta edición ten como tema central O envolvimento estudantil na Educação Superior, sendo esta unha cuestión relevante e de 

interese na actualidade. A nova docencia debe construírse tanto por aspectos relacionados coa aprendizaxe como co ensino; tales 

procesos deben potenciar a autonomía e o compromiso persoal dos estudantes porque eles son, ao final, os auténticos protagonistas 

da súa formación. Son ideas que marcan, certamente, un novo horizonte para a Didáctica Universitaria, mais resultarán en utopías se 

non van acompañadas de novas ideas sobre como desenvolver procesos de ensino e de aprendizaxe que as consideren como punto 

de partida. Reforzar a participación dos estudantes na vida universitaria non é soamente responsabilidade deles, é un desafío 

compartido entre institución, profesores e estudantes. Necesitamos repensar e redeseñar o proxecto formativo que ofrecen as nosas 

institucións e as coreografías didácticas que se habilitan para que ese proxecto resulte exitoso.  

Máis información: http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/ 

 

http://www.cioie.org/XVCIOIE/
http://www.edutec.es/
http://www.edutec2018.udl.cat/
http://www.pucrs.br/eventos/inst/xcidu/
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44TH ANNUAL AME CONFERENCE. MORAL EDUCATION TOWARD A CARING SOCIETY: CIVIC ENGAGEMENT AND MORAL ACTION 

Barcelona, 8-10 de novembro de 2018 

Organizado pola AME (Association for Moral Education), está edición 

centrarase na Educación Moral cara a unha Sociedade do Coidado: Compromiso 

Cívico e Acción Moral  

Cada vez máis na sociedade global de hoxe estamos sendo testemuñas 

dunha focalización nas preocupacións persoais e locais en detrimento de 

intereses humanos máis grandes. As concepcións abstractas de imparcialidade e xustiza son insuficientes para compensar o interese 

propio en países con economía emerxente, e nas sociedades occidentais enfróntanse ao tribalismo e a un regreso ao nacionalismo 

étnico. Nesta conferencia preténdese subliñar a función de coidado e os construtos relacionados de empatía en conxunto coas 

preocupacións pola xustiza na xeración de compromiso cívico e acción moral. Así, o obxectivo do congreso é destacar a necesidade 

de responder con coidado aos demais en todas as situacións, pero especialmente na contorna escolar, co desexo de reabrir a 

discusión sobre as relacións entre o coidado e a xustiza, incluíndo o papel do xénero no desenvolvemento moral. Prestaráselle 

especial atención ás perspectivas de prácticas de coidado e educación do carácter, liderado moral, compromiso cívico, educación 

familiar e outros temas relacionados. 

Máis información: http://www.amenetwork.org/2018/ 

V CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓXICOS, EDUCATIVOS E DA SAÚDE 

Madrid, 21-23 de novembro de 2018 

Desde a Asociación Universitaria de Psicoloxía e Educación, 

nesta quinta edición do congreso abordaranse, entre outras, as 

seguintes temáticas: psicoloxía evolutiva e da educación; convivencia 

escolar; dificultades de aprendizaxe; bullying, burnout e violencia 

xuvenil; familia e educación; ciberbullying, televisión e medios 

audiovisuais; intelixencia, autoconcepto e rendemento académico; emoción, motivación, autorregulación, e fracaso escolar; 

psicoloxía da educación e instrución; psicoloxía comunitaria dos servicios sociais; asesoramento psicopedagóxico e estratexias de 

aprendizaxe; Espazo Europeo de Educación Superior; educación intercultural e interculturalidade; educación para a saúde; e 

intervención con minorías (etnia xitana, inmigrantes, etc.)  

 Máis información: https://formacionasunivep.com/Vcice/ 

CONGRESO INTERNACIONAL-XXXI SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE PEDAGOXÍA SOCIAL: "PEDAGOXÍA SOCIAL, INVESTIGACIÓN E FAMILIAS" 

Palma, 21-23 de novembro de 2018 

O congreso busca redefinir, actualizar e contribuír á pedagoxía social, 

respondendo aos retos, demandas e necesidades que a sociedade actual presenta con 

relación ao concepto e ao fenómeno da familia e a educación social. Constitúe un espazo 

idóneo no que compartir modelos, teorías, prácticas e experiencias sobre intervencións 

socio educativas coa familia, e sobre as metodoloxías aplicadas, avanzando en modelos 

de traballo baseados na evidencia empírica. Para iso, propóñense tres eixos temáticos: (i) pedagoxía social e familia. Modelos e 

teorías; (ii) intervención socio educativa en infancia, xuventude e familia. Prácticas e experiencias; e (iii) metodoloxías de 

investigación en Pedagoxía Social. 

 Máis información: http://www.sips2018.com/15235/detail/congreso-internacional-n-xxxi-seminario-interuniversitario-

de-pedagogia-social_-andquot;pedagogia-s.html

http://www.amenetwork.org/2018/
http://cinfoper.mailrelay-iv.es/newslink/3042669/435.html
http://www.sips2018.com/15235/detail/congreso-internacional-n-xxxi-seminario-interuniversitario-de-pedagogia-social_-andquot;pedagogia-s.html
http://www.sips2018.com/15235/detail/congreso-internacional-n-xxxi-seminario-interuniversitario-de-pedagogia-social_-andquot;pedagogia-s.html
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Acaso, M. (2018). Pedagogías invisibles. 

El espacio del aula como discurso. 

Madrid: Catarata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor, M. I., Osuna, M., e Pérez. E. (eds.). 

(2018). Fundamentos de enseñanza y 

aprendizaje para una educación 

universal, intercultural y bilingüe. 

Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, D. (2018). Neurociencia para 

educadores. Todo lo que los educadores 

siempre han querido saber sobre el 

cerebro de sus alumnos y nunca nadie se 

ha atrevido a explicárselo de manera 

comprensible y útil. Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calleja, M. (2018). Sistemas de 

comunicación alternativa y aumentativa: 

de la investigación a la interpretación 

logopédica. Málaga: Aljibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díez, E. J. (2018). Neoliberalismo 

educativo. Educando al nuevo sujeto 

neoliberal. Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escobar, C., e Arnau, L. (eds.). (2018). 

Los retos de la internacionalización de 

los grados universitarios en el contexto 

del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esteras, J., Chorot, P., e Sandín, B. 

(2018). El síndrome de burnout en los 

docentes. Madrid: Pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furedi, F. (2018). Qué le está pasando a 

la Universidad. Un análisis sociológico de 

su infantilización. Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

García, D., Ramírez, S., e Souto, X. M. 

(2018). Las buenas praxis escolares: 

investigar desde la práctica del aula: 

Valencia: Nau Llibres. 
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Gómez, J., Martín, A. H., Bernal, C., e 

López, E. (2018). Los MOOC y la 

Educación Superior. Nuevas posibilidades 

para la innovación y la formación 

permanente. Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez, D. (2018). Métodos didácticos 
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León, Mª J., e Estévez, B. (2018). La 

inclusión educativa del alumnado con 
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Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payarés, M., Chiva, O., López, R., e 

Cabero, I. (2018). La escuela que llega. 
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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 

Orde ECD/1055/2017, do 26 de 

outubro, pola que se modifica a Orde 

ECD/2159/2014, do 7 de novembro, 

pola que se establecen validacións 

entre módulos profesionais de 

formación profesional do Sistema 

Educativo Español e medidas para a 

súa aplicación e se modifica a Orde do 

20 de decembro de 2001, pola que se 

determinan validacións de estudos de 

formación profesional específica 

derivada da Lei Orgánica 1/1990, do 

3 de outubro, de Ordenación Xeral do 

Sistema Educativo. BOE Núm. 266 

Xoves, 2 de novembro de 2017 Páx. 

104704-104818. 

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

11/02/pdfs/BOE-A-2017-12559.pdf 

Entrada en vigor do Acordo Marco 

entre o Goberno do Reino de 

España e o Goberno da República 

Francesa sobre os programas 

educativos, lingüísticos e culturais 

nos Centros Escolares dos dous 

Estados, feito en Madrid o 16 de maio 

de 2005. BOE Núm. 268 Sábado, 4 de 

novembro de 2017 Páx. 105719. 

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

11/04/pdfs/BOE-A-2017-12660.pdf 

Programa de educación, ciencia, 

cultura, xuventude e cooperación 

deportiva entre o Goberno do 

Reino de España e o Goberno do 

Estado de Israel para os anos 2017-

2020, feito en Madrid o 7 de 

novembro de 2017. BOE Núm. 291 

Xoves, 30 de novembro de 2017 Páx. 

116236-116244. 

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

11/30/pdfs/BOE-A-2017-13895.pdf 

Orde ECD/1237/2017, do 11 de 

decembro, pola que se modifica a 

Orde ECD/1767/2012, do 3 de 

agosto, pola que se regula a 

expedición do Título de Bacharel 

correspondente ás ensinanzas 

reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación, para o 

alumnado inscrito nos programas de 

seccións internacionais españolas e 

"Bachibac" en liceos franceses. BOE 

Núm. 307 Martes, 19 de decembro de 

2017 Páx. 125035-125048. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf 

Real Decreto 1041/2017, do 22 de 

decembro, polo que se fixan as 

exixencias mínimas do nivel básico a 

efectos de certificación, se establece o 

currículo básico dos niveis 

Intermedio B1, Intermedio B2, 

Avanzado C1, e Avanzado C2, das 

Ensinanzas de idiomas de réxime 

especial reguladas pola Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de Educación, e 

se establecen as equivalencias entre 

as Ensinanzas de idiomas de réxime 

especial reguladas en diversos plans 

de estudos e as deste real decreto. 

BOE Núm. 311 Sábado, 23 de 

decembro de 2017 Páx. 127773-

127838. 

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

12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf 

Real Decreto 3/2018, do 12 de 

xaneiro, polo que se modifica o Real 

Decreto 275/2007, do 23 de febreiro, 

polo que se crea o Observatorio 

Estatal da Convivencia Escolar. BOE 

Núm. 12 Sábado, 13 de xaneiro de 

2018 Páx. 4619-4624. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf 

Orde ECD/42/2018, do 25 de 

xaneiro, 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 2017/2018. BOE Núm. 

23 Venres, 26 de xaneiro de 2018 Páx. 

9757-9789. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf 

Resolución do 16 de xaneiro de 

2018, da Subsecretaría, pola que se 

publica a Addenda ao Convenio 

multilateral entre o Ministerio de 

Educación, Cultura e Deporte, a 

Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia, a Xunta de 

Galicia e Red.es, para a extensión do 

acceso á banda ancha ultrarrápida 

dos centros docentes españoles. BOE 

Núm. 23 Venres, 26 de xaneiro de 

2018 Páx. 10667-10669. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

01/26/pdfs/BOE-A-2018-1078.pdf 

Orde ECD/65/2018, do 29 de 

xaneiro, pola que se regulan as 

probas da avaliación final de 

Educación Secundaria Obrigatoria, 

para o curso 2017/2018. BOE Núm. 

27 Martes, 30 de xaneiro de 2018 Páx. 

11563-11591. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf 

Orde ECD/93/2018, do 1 de 

febreiro, pola que se corrixen erros 

na Orde ECD/65/2018, do 29 de 

xaneiro, pola que se regulan as probas 

da avaliación final de Educación 

Secundaria Obrigatoria, para o curso 

2017/2018. BOE Núm. 31 Sábado, 3 

de febreiro de 2018 Páx. 13343. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/03/pdfs/BOE-A-2018-1484.pdf 

 

 

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/2017/11/02/pdfs/BOE-A-2017-12559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/02/pdfs/BOE-A-2017-12559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/03/pdfs/BOE-A-2018-1484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/03/pdfs/BOE-A-2018-1484.pdf
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Corrección de erros da Orde 

ECD/42/2018, do 25 de xaneiro, 

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 2017/2018. BOE Núm. 

34 Mércores, 7 de febreiro de 2018 

Páx. 14264-14265. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/07/pdfs/BOE-A-2018-1607.pdf 

Real Decreto 51/2018, do 2 de 

febreiro, polo que se modifica o 

Estatuto da Axencia Estatal Consello 

Superior de Investigacións Científicas, 

aprobado polo Real Decreto 

1730/2007, do 21 de decembro. BOE 

Núm. 34 Mércores, 7 de febreiro de 

2018 Páx. 14266-14268. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/07/pdfs/BOE-A-2018-1608.pdf 

Resolución do 26 de decembro de 

2017, da Secretaría de Estado de 

Servizos Sociais e Igualdade, pola que 

se publica o Convenio específico para 

o ano 2017 coa Comunidade 

Autónoma de Galicia. BOE Núm. 36 

Venres, 9 de febreiro de 2018 Páx. 

16399-16401. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/09/pdfs/BOE-A-2018-1810.pdf 

Resolución do 18 de xaneiro de 

2018, da Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional e 

Universidades, pola que se modifica a 

do 18 de novembro de 2013, pola que 

se convocan diversas axudas para a 

formación de profesorado 

universitario dos subprogramas de 

Formación e de Mobilidade dentro do 

Programa Estatal de Promoción do 

Talento e a súa Empregabilidade, no 

marco do Plan Estatal de 

Investigación Científica e Técnica e de 

lnnovación 2013-2016, en I+D+i. BOE  

 

 

 

 

 

 
 

Núm. 48 Venres, 23 de febreiro de 

2018 Páx. 21721-21722. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/23/pdfs/BOE-A-2018-2592.pdf 

Resolución do 18 de xaneiro de 

2018, da Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional e 

Universidades, pola que se modifica a 

do 26 de decembro de 2014, pola que 

se convocan axudas para a formación 

de profesorado universitario, dos 

subprogramas de Formación e de 

Mobilidade incluídos no Programa 

Estatal de Promoción do Talento e a 

súa Empregabilidade, no marco do 

Plan Estatal de Investigación 

Científica e Técnica e de lnnovación 

2013-2016. BOE Núm. 48 Venres, 23 

de febreiro de 2018 Páx. 21723-

21724. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/23/pdfs/BOE-A-2018-2593.pdf 

Resolución do 18 de xaneiro de 

2018, da Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional e 

Universidades, pola que se modifica a 

do 19 de novembro de 2015, pola que 

se convocan axudas para a formación 

de profesorado universitario, dos 

subprogramas de Formación e de 

Mobilidade incluídos no Programa 

Estatal de Promoción do Talento e a 

súa Empregabilidade, no marco do 

Plan Estatal de Investigación 

Científica e Técnica e de lnnovación 

2013-2016. BOE Núm. 48 Venres, 23 

de febreiro de 2018 Páx. 21725-

21726. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/23/pdfs/BOE-A-2018-2594.pdf 

Real Decreto 84/2018, do 23 de 

febreiro, polo que se modifica o Real 

Decreto 276/2007, do 23 de febreiro, 

polo que se aproba o Regulamento de 

ingreso, accesos e adquisición de 

novas especialidades nos corpos 

docentes a que se refire a Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación, e se regula o réxime  

 

 

 

 

 
 

transitorio de ingreso a que se refire a 

disposición transitoria décimo sétima 

da citada lei. BOE Núm. 49 Sábado, 24 

de febreiro de 2018 Páx. 21825-

21828. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

02/24/pdfs/BOE-A-2018-2614.pdf 

Resolución do 28 de febreiro de 

2018, da Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional e 

Universidades, pola que se establecen 

as adaptacións da avaliación de 

Bacharelato para o acceso á 

Universidade ás necesidades e 

situación dos centros españois 

situados no exterior do territorio 

nacional, os programas educativos no 

exterior, os programas internacionais, 

os alumnos procedentes de sistemas 

educativos estranxeiros e as 

ensinanzas a distancia, para o curso 

2017-2018. BOE Núm. 63 Martes, 13 

de marzo de 2018 Páx. 29221-29225. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

03/13/pdfs/BOE-A-2018-3434.pdf 

Resolución do 7 de marzo de 2018, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se ditan instrucións sobre o 

procedemento para a acreditación 

institucional de centros de 

universidades públicas e privadas. 

BOE Núm. 63 Martes, 13 de marzo de 

2018 Páx. 29226-29234. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

03/13/pdfs/BOE-A-2018-3435.pdf 

Resolución do 1 de marzo de 2018, 

da Secretaría Xeral de Universidades, 

pola que se publica o Acordo do 1 de 

marzo de 2018, da Conferencia Xeral 

de Política Universitaria, polo que se 

determinan as datas límite de 

preinscrición, de publicación de listas 

de admitidos e de inicio do período de 

matriculación nas universidades 

públicas para o curso académico 

2018-2019. BOE Núm. 65 Xoves, 15 

de marzo de 2018 Páx. 30339. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

03/15/pdfs/BOE-A-2018-3662.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1607.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3435.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3435.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3662.pdf
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Resolución do 23 de marzo de 

2018, da Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional e 

Universidades, pola que se establecen 

as instrucións para o cálculo da 

cualificación final que debe figurar 

nas credenciais de validación por 1º 

de Bacharelato e de homologación de 

títulos estranxeiros ao título de 

Graduado ou Graduada en Educación 

Secundaria Obrigatoria e ao de 

Bacharel español. BOE Núm. 80 Luns, 

2 de abril de 2018 Páx. 34544-34610. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

04/02/pdfs/BOE-A-2018-4480.pdf 

Resolución do 9 de abril de 2018, 

da Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional e 

Universidades, pola que se corrixen 

erros na do 23 de marzo de 2018, 

pola que se establecen as instrucións 

para o cálculo da cualificación final 

que debe figurar nas credenciais de 

validación por 1º de Bacharelato e de 

homologación de títulos estranxeiros 

ao título de Graduado ou Graduada en 

Educación Secundaria Obrigatoria e 

ao de Bacharel español. BOE Núm. 92 

Luns, 16 de abril de 2018 Páx. 39113. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

04/16/pdfs/BOE-A-2018-5111.pdf 

Resolución do 13 de abril de 2018, 

do Instituto da Muller e para a 

Igualdade de Oportunidades, pola que 

se publica o Convenio plurianual coa 

Universidade de Santiago de 

Compostela, para implementar a 

metodoloxía de intervención creada 

polo Programa Innovatia 8.3 na 

totalidade das Universidades do 

territorio nacional durante o período 

2018-2020, para integrar a 

perspectiva de xénero nos procesos 

de transferencia de coñecemento e no 

proceso de creación de empresas de 

base tecnolóxica na contorna 

universitaria. BOE Núm.104 Luns, 30 

de abril de 2018 Páx. 46896-46915. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

04/30/pdfs/BOE-A-2018-5886.pdf 

 

 

 

 

 

 

DOG 

Decreto 6/2018, do 11 de xaneiro, 

do 11 de xaneiro, polo que se aproban 

os estatutos do consorcio Axencia 

para a Calidade do Sistema 

Universitario de Galicia. DOG Núm. 20 

Luns, 29 de xaneiro de 2018 Páx. 

6227-6248. 

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

os/2018/20180129/AnuncioG0164-

170118-0002_gl.pdf 

Orde do 23 de febreiro de 2018 

pola que se regula a adscrición de 

forma temporal, en comisión de 

servizos e por petición da persoa 

interesada, do persoal funcionario 

dos corpos docentes e do persoal 

laboral docente que imparte docencia 

en centros dependentes desta 

consellería, en atención a situacións 

de conciliación da vida familiar e 

laboral (código de procedemento 

ED010A). DOG Núm. 48 Xoves, 8 de 

marzo de 2018 Páx. 13733-13747. 

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

os/2018/20180308/AnuncioG0164-

270218-0002_gl.pdf 

Orde do 20 de marzo de 2018 pola 

que se regula a educación básica para 

as persoas adultas e se establece o 

seu currículo na Comunidade 

Autónoma de Galicia. DOG Núm. 71 

Xoves 12 de abril de 2018 Páx. 

18973-20130. 

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

os/2018/20180412/AnuncioG0164-

220318-0004_gl.pdf 

Orde do 19 de abril de 2018 pola que 

se regulan aspectos relativos á 

organización das materias do 

bacharelato establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, para os centros 

docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. DOG Núm. 80 Mércores, 25 de 

abril de 2018 Páx. 21960-21961. 

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

os/2018/20180425/AnuncioG0164-

190418-0001_gl.pdf 

 

 

 

 

 

 

Resolución do 10 de abril de 2018, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento 

da avaliación individualizada de 

terceiro curso de educación primaria 

nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o curso 

2017/18. DOG Núm. 81 Xoves, 26 de 

abril de 2018 Páx. 22220-22227. 

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

os/2018/20180426/AnuncioG0164-

170418-0001_gl.pdf 

Resolución do 11 de abril de 2018, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento 

da avaliación final de educación 

primaria nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

para o curso escolar 2017/18. DOG 

Núm. 81 Xoves, 26 de abril de 2018 

Páx. 22228-22235. 

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

os/2018/20180426/AnuncioG0164-

170418-0002_gl.pdf 

Resolución do 12 de abril de 2018, 

da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento 

da avaliación final de educación 

secundaria obrigatoria nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia para o curso escolar 

2017/18. DOG Núm. 81 Xoves, 26 de 

abril de 2018 Páx. 22236-22245. 

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

os/2018/20180426/AnuncioG0164-

170418-0003_gl.pdf 
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